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Tisz telt Ol va só!

      Sán dor Ist ván
      pol gár mes ter
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BÁTORFI JÓ ZSEF

Ti zen egy év – tíz kö tet
	 2004.	má	jus	vé	gén	 szer	kesz	tő	 tár	sa	im	mal	be	fe	jez	tük,	 a	 ti	ze	dik	
Gö	di	Al	ma	nach	kö	tet	írott	és	ké	pi	anya	gá	nak	ös		sze	ál	lí	tá	sát.
Meg	kez	dő	dött	a	mun	ka	má	so	dik,	nyom	dai	fá	zi	sa,	és	ked	ves	ha	gyo
má	nyunk	sze	rint	au	gusz	tus	20án	az	ér	dek	lő	dők	már	ol	vas	hat	ják	is.
Mi	u	tán	az	el	múlt	év	so	rán	is	vá	rat	la	nul	buk	kan	tak	fel	új	té	nyek	és	
szer	zők		kö	vet	tük	a	szer	kesz	tés	ben	a	ré	gi	mód	sze	rün	ket.	A	té	má	kat	
idő	rend	jük	sze	rint	so	rol	tuk	be.
Is	mét	adunk	sok	ké	pet	és	tér	ké	pet.
	 Ez	utób	bi	az	if	jú	Vass	Dá	ni	el	cik	ké	hez	kap	cso	ló	dik,	és	egy	ben	
szem	mel	lát	ha	tó	an	bi	zo	nyít	ja,	mi	ért	volt	fon	tos	az	ál	lan	dó	kő	hi	dak	
meg	épí	té	se	előtt	egy	gáz	ló	a	ha	tal	mas	fo	lyón,	mi	ért	ve	zet	tek	az	utak	
a	Du	naTi	sza	kö	zé	ről	egye	ne	sen	a	gö	di	Du	napart	azon	sza	ka	szá
hoz,	amely	a	kis	szi	ge	tünk	észa	ki	csücs	ké	nél	te	rül	el.
„Gödallya	rév”.	A	rév	szó	gáz	lót	 is	 je	lent,	ahol	akár	 ló	há	ton	ül	ve,	
pél	dá	ul	Lórév,	vagy	csor	dát	hajt	va,	akár	gya	lo	go	san	is	át	le	het	jut	ni.	
Sok	 ilyen	 gáz	ló	 ne	vét	 őr	zik	 a	 tér	ké	pek.	Tö	rök	or	szág	ban	Bosz	po
rusz.	Uk	raj	ná	ban	a	Krím	fél	szi	ge	ten	még	a	gö	rö	gök	ad	tak	ne	vet	a	
Bosz	 Forosznak.	 Né	met	or	szág	ban	 Frank	furt,	 Ang	li	á	ban	 Ox	ford,	
Cseh	or	szág	ban	 Havlicskuv	 Brod,	 vagy	 a	 Mor	va	 fo	lyón	 Uhersky	
Brod	a	ne	vük,	mely	utób	bi	a	Ma	gya	rok	gáz	ló	ja	ne	vet	vi	se	li	ős	idők	
óta,	ugyan	is	cseh	nyel	ven	a	ma	gyar:	uher	(így	lett	„Uherák”	a	té	li	
sza	lá	mi	cseh	ne	ve).
	 Deb	re	ce	ni	 Pé	ter	 a	 te	le	pü	lés	 ki	ala	ku	lá	sá	nak	 egy	 má	sik,	 nem	
ke	vés	bé	 fon	tos	 fel	té	tel	ét	 vizs	gál	ta.	Az	 al	sógö	di	ma	gas	Du	napart	
ol	da	lá	ból	fa	ka	dó,	té	lennyá	ron	azo	nos	hő	mér	sék	le	tű	for	rá	sok	sze	re
pét	 elem	zi,	 Vass	 Dá	ni	el	lel	 kö	zö	sen.	 Ugyan	csak	 ő	 tar	ja	 rend	kí	vül	
fon	tos	nak	a	„Kis	szi	ge	tünk”	meg	őr	zé	sét.	
	 Egy	1838as	tér	kép	ről	fel	tű	nik,	hogy	a	gö	di	gáz	ló	hoz	–	ame	lyet	
a	ro	ma	i	ak	is	hasz	nál	tak	–	nem	a	mai	Köz	tár	sa	ság	út	ja	men	tén	ju	tot
tak	 el	 az	 em	be	rek,	 ha	nem	 at	tól	 kis	sé	 észak	ra,	 ab	ban	 a	 völgy	ben,	
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amely	a	Penny	Market	észa	ki	par	ko	ló	já	nál	lát	ha	tó,	az	Albakerten	át.	
Va	la	mi	kor,	a	vas	út	és	az	or	szág	út	töl	té	sei	előt	ti	idők	ben,	a	Puly	ka
ház	tól	 in	du	ló	 völ	gyecs	ke	 sze	szé	lyes	 ka	nya	ru	la	ta	it	 kö	vet	te	 ez	 az	
út	vo	nal.	Az	Albakert	alat	ti	vi	ze	nyős	ré	tet	épí	tett	út	szel	te	át,	mely
nek	íve	még	fel	is	mer	he	tő	az	1956.	már	ci	u	sá	ban	ké	szült	ka	to	nai	lé	gi	
fel	vé	te	len.
	 Hor	váth	La	jos	ve	res	egy	há	zi	szer	zőnk	idei	írá	sá	ban	is	csak	kéz
zel	 fog	ha	tó,	sa	ját	szem	mel	ol	vas	ha	tó,	ké	ső	kö	zép	ko	ri	do	ku	men	tu
mok	alap	ján	visz	ben	nün	ket	kö	ze	lebb	az	avarko	ri	föld	vá	runk	sze
re	pé	nek	 meg	is	me	ré	sé	hez,	 és	 ah	hoz,	 hogy	 mi	lyen	 út	tö	rő	je	 volt	 a	
va	gyon	szer	zés	nek	Grassalkovich	a	Ma	dách	ok	kal	szem	ben.
	 Láng	Jó	zsef	a	tő	le	meg	szo	kott	gon	dos	ság	gal	gyűj	ti	az	el	ső	köz
sé	gek,	Al	só	és	Fel	sőGöd	né	hai	la	kó	i	nak	jegy	zé	két.	Most	az	1916	
és	1925	kö	zöt	ti	idő	sza	kot	dol	goz	ta	fel.	Köz	re	ad	ja	leg	újabb	le	vél	tá	ri	
ku	ta	tá	sai	ered	mé	nyét,	a	gödpusztai,	majd	kap	cso	ló	dó	ré	szek	lé	lek
szá	mát	és	a	XIX.	szá	za	di	is	ko	lá	sok	ról,	is	ko	lá	ról,	ta	ní	tók	ról	meg	is
mert	új	in	for	má	ci	ó	kat.
	 Pár	tos	 Ju	dit	 ke	zét	 min	dig	 a	 Göd	höz	 kap	csol	ha	tó	 ne	ve	ze	tes	
em	be	rek	irán	ti	tisz	te	let	ve	ze	ti.	Most	is	egy	ös		sze	fog	la	lót	ké	szí	tett	az	
Al	ma	nac	hok	ban	 sze	rep	lő	 je	len	tős	 sze	mé	lyi	sé	gek	ről,	 akik	Göd	höz	
kö	tőd	tek.	Fel	idé	zi	ki	tün	te	té	se	i	ket,	köz	te	azo	kat	is,	akik	Gö	dért	vég
zett	mun	ká	ju	kért	hely	ben	ré	sze	sül	tek	el	is	me	rés	ben.	
	 Nagy	ré	ti	Ta	más	nak	a	kö	tet	bo	rí	tó	já	nak	el	ké	szí	té	sét,	va	la	mint	a	
bel	ső	il	luszt	rá	ci	ó	kat	kö	szön	het	jük,	
	 Kishonti	Ist	ván	egész	éle	té	ben	el	kö	te	le	zett	je	volt	a	fi	a	ta	lok	igaz	
úton	tar	tá	sá	nak,	ká	ros	be	ha	tá	sok	tól	va	ló	meg	vé	dé	sé	nek.	Va	rázs	sza
va:	„Kö	ves	sé	tek	a	cser	kész	élet	tör	vé	nye	it!”
	 Csankó	 Mik	lós	 most	 el	ve	zet	 az	 Il	ka	 ma	jor	 jó	 hat	van	 év	vel	
ez	előt	ti	vi	lá	gá	ba.	Mladek	Ferencné,	Ica	né	ni	egy	Ka	na	dá	ba	el	ju	tott	
Gö	di	Al	ma	nach	ré	vén	lett	fon	tos	sze	rep	lő	je	egy	me	sé	be	il	lő	di	ák	ta
lál	ko	zás	nak	hat	van	egy	év	után.
	 Új	szer	zőnk,	Fenyvessy	Ti	bor	ta	nár,	aki	írá	sá	ban	egy	né	hai	alsó
gö	di	 ta	ní	tó	éle	tét	mu	tat	ja	be	1917től	1988ig	 idő	ben,	és	Kas	sá	tól	
Melken	és	az	Ara	rát	hegy	tö	vé	ben	volt	ha	di	fo	golytá	bo	ron	át	Alsó
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gödig	tér	ben.	Ma	jor	Jó	zsef	és	né	hai	ha	di	fo	goly	tár	sá	nak	szív	fáj	dí	tó	
tör	té	ne	té	vel	 és	 cso	dá	la	tos,	 fog	ság	ban	 szü	le	tett	 ver	sek	kel	 is	mer	tet	
meg	ben	nün	ket	a	szer	ző.
	 Sváby	La	jos,	Kos	suthdí	jas	fes	tő	mű	vész,	egye	te	mi	rek	tor	1950
ben	fe	jez	te	be	ál	ta	lá	nos	is	ko	lai	ta	nul	má	nya	it	Alsógödön.	Osz	tály
fő	nö	ke,	Ká	sa	Lajosné,	Ró	zsi	ka	ta	nár	nő,	és	volt	di	ák	tár	sai	is	büsz	kén	
és	sze	re	tet	tel	gon	dol	nak	rá	ma	is.	Mond	hat	ni,	hogy	1950	óta	nem	
járt	er	re	fe	lé,	még	is	be	szél	ge	té	sünk	so	rán	a	vis		sza	em	lé	ke	zést	az	zal	
kezd	te,	hogy	a	Vas	út	ut	cá	ból	(a	mai	Rá	kó	czi	út),	ahol	ak	kor	la	kott,	
csak	egy	pár	lé	pés	volt	át	a	vas	úti	sí	ne	ken	az	a	nagy,	ma	gas,	hosz	
szan	el	nyú	ló	domb,	 a	gö	di	vas	út	ál	lo	más	és	 a	mo	csár	kö	zött,	 ahol	
nyá	ron	 re	pü	lő	mo	del	lez	ni,	 té	len	 pe	dig	 szán	kóz	ni	 és	 sí	el	ni	 le	he	tett.	
Sí	léc	ét	min	den	ki	ma	ga	ké	szí	tet	te	a	há	bo	rú	tól	ron	csolt,	ja	ví	tás	ra	itt	
vá	ra	ko	zó	Pullmann	ko	csik	desz	ká	i	ból.	 (A	domb,	amely	re	az	al	só
gö	di	víz	mű	hid	ro	gló	bu	szát	ter	vez	get	tük	még	1968ban,	a	het	ve	nes	
évek	ele	jén	a	TSZ	ál	do	za	ta	lett.	(El	ad	ták,	mint	ho	mo	kot	a	du	na	ke	szi	
Ház	gyár	nak,	pe	dig	a	köz	ség	tu	laj	do	na	volt.)
	 Gödy	 Pé	ter	 cik	ke	 ar	ról	 szól,	 hogy	 „nem	min	den	ki	 cin	kos,	 aki	
né	ma”!
	 Dr.	Bécsy	Elem	ér	ha	di	fog	sá	gá	nak	tör	té	ne	tét	Kishonti	Ist	ván	ír	ta	
meg. 
	 Szí	vem	sze	rint	el	ső	ként	so	rol	tam	vol	na	fel	Inkey	Alice	fo	tó	mű
vész	írá	sát,	mert	nem	csak	szép	sé	ges,	a	gyer	mek	kor	nap	su	ga	rá	val	és	
arany	po	rá	val	 be	hin	tett	 írás	 az	 „Alsógödi	Amarcord”,	 ha	nem	 szá
mom	ra	 is,	 és	min	den	ki	nek	 a	 szá	má	ra,	 akik	 él	tek	már	 ak	kor,	 egy	
iga	zi	aján	dék.
	 Dr.	Er	dé	lyi	Ist	ván	tör	té	nész	pro	fes		szor	dol	go	za	tá	nak	cí	me:	Göd
től	Gö	dig.	1944ben	csak	át	uta	zott	Gö	dön,	mint	kis	gyer	mek,	és	csak	
né	hány	év	vel	ez	előtt	te	le	pe	dett	le	itt.
Köz	ben	Ázsi	á	tól	a	Du	nán	tú	lig	min	de	nütt	járt,	és	ása	tott,	ahol	„Ele
ink”	nyo	má	ra	buk	kan	ha	tott.
	 2004.	 ta	va	szán	 a	 te	le	ví	zió	 be	mu	tat	ta	 egy	 pá	rat	lan	 ké	pes	sé	gű	
ma	gyar	mér	nök	élet	út	ját.	Dr.	Gillemott	Lász	ló	Kos	suthdí	jas	egye
te	mi	ta	nár	ról,	ku	ta	tó	ról	van	szó.	
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Az	öt	ve	nes	évek	ben	ne	megy	szer	fi	gyel	mez	tet	te	a	stran	do	ló	if	jú	sá
got	Buchmüller	Nán	di	csak	a	sze	mé	vel	int	ve:	„Itt	a	Zsilmó!”	és	már	
hú	zód	tunk	is	lá	tó	ha	tá	ron	kí	vül	re.	Ta	ná	ra	volt	az	egye	te	men.	Nán	di	
ké	sőb	bi	apó	sa,	Amb	rus	La	ci	bá	csi	ta	lált	rá	a	kis	szi	get	bel	ső	part	ján,	
a	csó	nak	ja	mel	lett	a	tra	gi	ku	san	el	hunyt	pro	fes		szor	ra.	Dr.	Gillemott	
itt	töl	töt	te	min	den	nya	rát	a	Szé	che	nyi	stran	don,	és	fent	la	kott	a	Tóth	
test	vé	rek	nagy	szü	le	i	nek	há	zá	ban.
	 A	 ki	len	ce	dik	 kö	tet	ben	 meg	em	lé	kez	tünk	 Dr.	 Józsa	 Kál	mán	ról.	
Most	 itt	 az	 al	ka	lom,	 hogy	 be	mu	tas	suk	 az	 el	múlt	 té	len	 elő	ke	rült,	
sa	ját	ke	zű	fel	jegy	zé	se	it	1978ból,	ami	kor	az	Amb	rus	for	rás	ter	mál
vi	ze	má	jus	 29én	 fel	tört.	 1989ig	 épült	meg	min	den,	 ami	most	 a	
strand	 ke	rí	té	sén	 be	lül	 van.	Mi	 lett	 vol	na,	 ha	…?!	Er	re	 ad	 vá	laszt	
Fogarasi	An	tal,	volt	mű	sza	ki	osz	tály	ve	ze	tő	ren	del	ke	zés	re	bo	csá	tott	
anya	ga,	és	az	ak	kor	két	mil	lió	fo	rint	ér	té	kű	tár	sa	dal	mi	mun	kát	vég	ző	
kis	ipa	ros	ok	vis		sza	em	lé	ke	zé	se.	Ide	kö	tő	dik	a	be	fe	je	ző	írás	a	mú	ze	u
mi	tár	gyak	ról	és	azok	sor	sá	ról	ké	szült	írás	is.	
	 Lás	suk	mit	 vesz	tet	tünk	 épü	le	tek	ben	 a	 há	bo	rú	 után,	 mi	e	lőtt	 az	
Al	ma	nach	meg	kezd	te	szél	ma	lomhar	cát	e	te	kin	tet	ben:	
Le	bon	tot	ták	és	szét	hord	ták:

–	a	Kr.u.	300	kö	rül	épült,	a	gáz	lót	vé	dő	ró	mai	őr	tor	nyot,	a	rá	épí
tett	Mayerffyféle	sör	gyár	ral	együtt,	1947től,

–	a	Du	napar	ti	paddick	(ver	seny	lóka	rám	épü	le	te	it),
–	a	Kin	csem	csár	da	ven	dég	fo	ga	dó	ré	szét,
–	a	Puly	kahá	zat,
–	a	Nemeskéri	bir	tok	víz	tor	nyát,	szesz	gyá	ri	be	ren	de	zé	se	it,	ipar
vas	út	ját,	kas	télykert	jét,

–	a	„bás	tyaki	lá	tót”	a	Fe	ne	ket	len	tó	fe	lett,
–	a	középgödi	stran	dot	a	„Ko	sa	ras	Für	dő	vel”	és	a	116	ka	bin	nal,
–	az	el	ső	vi	lág	há	bo	rús	hő	sök	em	lé	ké	re	az	alsógödi	stran	don	ül	te
tett	fűz	fa	li	get	16	fá	já	ból	14et,

–	 az	 öreg	 te	me	tő	 (az	 új	 te	me	tő	mel	lett)	 ra	va	ta	lo	zó	 ká	pol	ná	ját	
szob	ra	i	val,	fres	kó	i	val	együtt,

–	a	középgödi	(Albakert	alat	ti)	rév	ki	kö	tő	épü	le	te	it,	
–	a	felsőgödi	iparoskört,
–	a	„bul	gár	ker	té	sze	tet”,	ta	nya	köz	pont	ját	és	is	tál	ló	ját.
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Az	el	ső	Al	ma	nach	meg	je	le	né	se,	1994.	óta	bon	tot	ták	 le	és	hord	ták	
szét:

–	a	Kin	csem	csár	dát,
–	a	Kin	csem	csár	da	1826ban	épült	fe	dett	ko	csibe	ál	ló	ját,	szé	na
pad	lá	sát,	kút	ja	it,

–	az	alsógödi	Du	napar	ti	sé	tányt	a	Kos	suth	La	jos	ut	cá	tól	a	Szé
che	nyi	stran	dig,

–	a	Hő	sök	em	lék	li	ge	té	nek	két	utol	só	fűz	fá	ját,
–	a	Du	napar	ti	fenn	sí	kon,	a	Köz	tár	sa	ság	út	vé	gén	a	föld	del	biz
ton	sá	gi	 ok	ból	 fel	töl	tött,	 de	 tel	je	sen	 ép,	 fa	ra	gott	 kö	vek	ből	
ké	szült	sör	gyá	ri	ku	tat,	az	„ős	for	rást”,

–	az	1849.	nya	rán	a	vá	ci	csa	tá	ban	meg	se	be	sült,	és	Kin	csem	ben	
el	hunyt	ka	to	nák	te	me	tő	jét	a	Du	napar	ton.

–	vé	gül,	2004.	már	ci	u	sá	ban,	né	hány	nap	le	for	gá	sa	alatt	el	tűnt	a	
Mayerffy	vagy	Nemeskéri	kú	ria	L	ala	kú,	dé	li	szár	nya,	amely	ben	
egye	bek	kö	zött	az	el	ső	gö	di	pos	ta	hi	va	tal	(táv	író	val),	az	is	ko	la,	a	
köz	könyv	tár,	a	bog	nár	mű	hely	és	a	ko	vács	mű	hely	volt.	

A „Regály” csárda keletről ma
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–	 2004.	 má	jus	 har	ma	dik	 he	té	ben	 le	fe	szí	tet	ték	 ta	lap	za	tá	ról,	 és	
el	lop	ták	Beck	Ö.	Fü	löp	gyö	nyö	rű,	bronz	ból	ké	szült	mell	szob	rát.

A „Regály” csárda épülete ma a Nemeskéri Kiss M. út felől

Beck Ö. Fü löp mell szob rá nak „hűlt” he lye
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–	2004.	05.	31én	meg	kezd	ték	az	1700as	évek	ben	ké	szült	el	ső	
ka	to	nai	fel	mé	rés	alap	ján	meg	raj	zolt	tér	ké	pen	sze	rep	lő,	or	szág
út	men	ti	te	me	tő	domb	já	nak	el	hor	dá	sát.

	 Ami	kor	még	nagy	apó	ként	ket	te	sé	vel	vit	tem	uno	ká	i	mat	az	óvo
dá	ba,	 egy	 íz	ben	 vá	ra	ko	zás	 köz	ben	 aka	rat	la	nul	 meg	hal	lot	tam	 két,	
szin	tén	vá	ra	ko	zó	fi	a	tal	apa		új	be	te	le	pü	lők	le	het	tek	be	szél	ge	té	sét	
ar	ról,	 ho	gyan	 ér	zik	 itt	 Gö	dön	 ma	gu	kat.	 Egyi	kük	 így	 zár	ta	 le	 a	
be	szél	ge	tést:	 „Ez	 egy	 jel	leg	te	len,	 szín	te	len	 te	le	pü	lés,	 sem	mi	 je	le	
an	nak,	hogy	múlt	ja	lett	vol	na.”
Ek	kor	 szán	tam	 rá	ma	ga	mat	 ar	ra,	 hogy	 le	gyen	Al	ma	nach.	 Sze	ren
csém	volt.	Már	csak	nem	szá	zan	vet	tek	részt	a	mun	ká	ban	és	éven	te	
csak	nem	ez	ren	el	is	ol	vas	sák.
Be	fe	je	zé	sül	 né	hány	 aján	dék	 fo	tó	 ré	gi	 gö	di	ek	től,	 akik	 meg	őriz	ték	
azo	kat,	és	mél	tó	nak	ta	lál	ták	az	Almanachot	ar	ra,	hogy	an	nak	ré	vén	
ke	rül	je	nek	a	nyil	vá	nos	ság	elé.
	 Van	nak	dol	gok,	ame	lye	ket	nem	árt	új	ra	át	gon	dol	ni.	Tá	jé	koz	tat	ni	
kell	leg	alább	az	ér	dek	lő	dő	ket.	A	na	pok	ban	egy	úr	büsz	kén	kö	zöl	te	
ve	lem,	hogy	a	Göd	vas	út	ál	lo	más	tól	északke	let	re	ki	ala	kí	tott	la	kó	te
lep	(volt	Puly	ka	há	zi	dű	lő)	egyik	ut	cá	já	nak	la	kói	nem	is	tud	ják,	hogy	
név	adó	juk	Zimpel	Kár	oly	a	Kin	csem	zso	ké	ja	volt!	
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Akik	ol	vas	sák	az	Al	ma	nac	hot,	 tud	ják,	hogy	gróf	Szé	che	nyi	Ist	ván	
és	bá	ró	Sina	Si	mon	meg	bí	zá	sá	ból	a	ne	ve	zett	ké	szí	tet	te	el	1838ban	
NagyMa	gyar	or	szág	 vas	úti	 há	ló	za	tá	nak	 ter	vét,	 így	 a	 PestVác	
kö	zöt	ti	vo	na	lét	is.	Az	egész	or	szág	ban	va	ló	szí	nű	leg	csak	mi	em	lé
kez	tünk	meg	ró	la	ut	ca	név	adás	sal.	Ez	zel	szem	ben	a	Kin	csem	zso	ké
ját	Maddennek	hív	ták,	aki	nek	fe	jé	be	szállt	a	di	cső	ség,	és	el	hagy	ta	
az	is	tál	lót.	Ő	nem	is	ka	pott	ut	cát.
	 Kel	le	né	nek	az	is	me	ret	ter	jesz	tő	cik	kek	idő	ről	idő	re,	de	nem	igen	
jut	hely	rá	a	Gö	di	Kör	kép	ben,	amely	lap	meg	je	le	né	sét	–	mint	lát	ha
tó	–	öröm	mel	je	len	tet	te	be	Gás	pár	Gá	bor	ta	nács	el	nök	1989.	áp	ri	lis	
10én.
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	 Elő	ke	rült	az	1920/30as	évek	ből	egy	fény	kép,	amely	az	alsógödi	
bor	ba	rá	tok	 „me	ne	dék	hely	ét”,	 a	 nép	sze	rű	 „körülszaros”	 csár	dát	
áb	rá	zol	ja	a	szi	get	mo	nos	to	ri	 rév	ki	kö	tő	nél.	Tör	té	ne	tét	meg	ír	tuk	egy	
ko	ráb	bi	kö	te	tünk	ben.

Nem	ré	gi	ben	kap	tam	egy	 ré	gi	
fo	tót	 NemeskériKiss	Mik	lós	
Pá	rizs	 mel	let	ti	 la	kó	he	lyé	ről.	
A	kép	a	fi	a	tal	er	dészt,	a	majd
nem	 csa	lád	tag	ként	 ke	zelt	
Fekiács	 Já	nost	 áb	rá	zol	ják,	
amint	 vagy	 főz,	 vagy	 időt	
jó	sol	 (mert	 ah	hoz	 is	 ér	tett).	
Ró	la	 2003ban	 ír	tunk	 utol	já
ra.	Ma	már	a	há	za	sincs	meg,	
a	 hí	res,	 több	 száz	 éves	Puly
ka	ház.

A szigetmonostori csár da 

Fekiács János álomfejtő
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	 2004.	 má	ju	sá	ban	 a	 Jó	zsef	At	ti	la	Mű	ve	lő	dé	si	 Ház	ban	 tar	tot	ták	
má	so	dik	ta	lál	ko	zó	ju	kat	a	cse	hek	és	szlo	vá	kok	ál	tal	ki	fosz	tott	és	ősi	
lak	hely	ük	ről	el	űzött	gö	di	la	ko	sok.
Min	den	ki	 be	mu	tat	ko	zott,	 el	me	sél	te	 sa	ját	 ta	pasz	ta	la	ta	it,	 szü	lei	 sor
sát.	Ide,	Göd	re	nem	igen	te	le	pí	tet	tek	gaz	dál	ko	dó	kat,	itt	ugyan	is	nem	
volt	ki	ürí	tett	 sváb	 in	gat	lan.	Azok	 jöt	tek	 ide,	akik	nek	a	 jel	le	mé	hez	
nem	il	lett,	hogy	más	el	ül	dö	zöt	tek	va	gyo	ná	ba	te	le	ped	je	nek	be.	Sok	
jó	nem	vár	ta	őket	itt	sem,	mert	el	ké	pesz	tő	volt	a	la	kos	ság	sze	gény
sé	ge	még	1948ban	is.	
Er	ről	 ta	nús	ko	dik	 az	 „Alsógödi	 Hír	adó”	 I.	 évf.	 17.	 szá	ma,	 amely	
Pettendi	 Bé	la	 ve	ze	tő	jegy	ző	 szer	kesz	té	sé	ben	 1948.	 jú	ni	us	 17én	
je	lent	meg.	Ér	de	mes	vé	gig	ol	vas	ni,	és	vé	gig	gon	dol	ni,	mi	lyen	ál	la	po
tok	ural	kod	tak	egy	há	bo	rút	vesz	tett,	ki	ra	bolt	és	tönk	re	tett	or	szág	ban	
a	bé	ke	har	ma	dik	évé	ben.	Két	ér	de	kes	hír	a	ne	gye	dik	ol	da	lon:	
„A	Szlo	vá	ki	á	ból	me	ne	kül	tek	 in	gye	nes	 szap	pan	osz	tás	ban	 ré	sze	sül
nek,	ira	ta	ik	fel	mu	ta	tá	sa	mel	lett.„	vagy:	„Kol	lár	Mi	hály	nál	a	Fő	ut	ca	
3.	sz.	alatt	a	mai	Er	dészfé	le	ru	ha	bolt	szom	széd	sá	gá	ban	akác	méz	
kap	ha	tó.	Ki	lo	gram	mon	ként	12	fo	rin	tért.”	(A	ha	vi	mun	ka	bér	ak	ko	ri
ban	6700	fo	rint	volt.)

	 Az	alsógödi	„Sport	lap”	I.	évf.	18.	szá	ma	is	ide	kí	ván	ko	zik	1952.	
no	vem	ber	19ről.	A	ve	zér	cikk	ből,	ame	lyet	a	sport	kör	el	nö	ke,	Ha	vas	
Lász	ló	 írt	 azt	 is	meg	tud	hat	juk,	 hogy	 ak	kor	 köl	tö	zött	 a	 sport	kör	 a	
Ha	jasfé	le	kocs	ma	(ma	Kin	csem	csár	da)	pad	lá	sá	ról	a	Fá	cán	ba	(ma	
szo	ci	á	lis	 fog	lal	koz	ta	tó),	 amely	nek	 ha	tal	mas	 szín	ház	ter	me	 edző	te
rem	lett.	Ek	kor	te	le	pült	át	a	mai	he	lyé	re,	egy	má	sik	pa	ti	nás	ven	dég
lő	be,	a	„Bi	cik	li	be”	a	kul	tu	rá	lis	élet.	Az	edző	vel	ké	szí	tett	 ri	port	ból	
ki	de	rül,	 hogy	 ek	kor	 le	iga	zolt	 Ivánkovács	 Lász	ló	 (ek	kor	 még	 így	
ír	ták)	jobb	fe	de	zet	is	a	csa	pat	erős	sé	ge	i	hez	tar	to	zik,	Ráth	Ta	más	52	
év	vel	ez	előtt	is	re	mek	spor	to	ló	volt,	nem	csak	nap	ja	ink	ban.



Gödi Almanach20



21Gödi Almanach



Gödi Almanach22



23Gödi Almanach



Gödi Almanach24



25Gödi Almanach



Gödi Almanach26

	 A	„Sport	hír	adó”	má	so	dik	év	fo	lya	má	nak	7.	szá	ma	(1953.	06.	01)	
az	zal	 kez	di,	 hogy	 az	Alsógödi	 Pe	tő	fiVá	ci	Alu	mí	ni	um	 ta	lál	ko	zón	
300	né	ző	volt	kint.	A	I.es	csa	pat	ból	(mert	volt	II.	csa	pat,	sőt	ifi	is!)	
nem	hi	á	nyoz	ha	tott	Ivánkovács	Lász	ló,	aki	a	gó	lok	szá	mát	is	nö	vel
te.	A	kö	zön	ség	fel	han	go	lá	sá	ról	Mayer	gon	dos	ko	dott.	
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 Van	nak,	 akik	 el	zár	kóz	nak,	 de	 van,	 aki	 szí	ves	 örö	mest	 se	gít.	
Az	idei	ta	va	szon,	egy	ked	di	dél	utá	non,	ami	kor	a	Karitász	jó	té	kony	
cé	lok	ra	aján	dék	ru	ha	ne	mű	ket	fo	gad	el,	is	mét	jött	a	nem	várt	sze	ren
cse.	Gyer	mek	ko	rom	ból	em	lé	ke	zem	a	Szent	Ist	ván	Temp	lom	bal	ol
da	li	ha	jó	já	nak	fa	lá	ra	ko	ráb	ban	át	he	lye	zett	ol	tár	kép	re.	
A	fel	tá	ma	dó	Meg	vál	tót	áb	rá	zol	ta,	mo	dern	fel	fo	gás	ban.	Az	emel	ke
dő	Corpus	mel	lett	mind	két	ol	da	lon	az	Új	szö	vet	ség	fon	tos	je	le	ne	tei	
lát	ha	tók.	Va	jon	 hol	 le	het	 ez	 a	 kép?	Meg	kér	dez	tem	 a	Karitászban	
szor	gos	ko	dó	Polgárdi	Lajosné,	Ki	rály	Editkét,	mit	 tud	az	ol	tár	ké
pek	ről?	Gye	re	 el	 egy	hét	múl	va!	–	 fe	lel	te.	Áll	ta	 a	 sza	vát.	Báty	ja,	
Emil	gyűj	te	mé	nyé	ből	itt	van	mind.	
A	ké	pet	Ruzicskay	György	fes	tő	mű	vész	al	kot	ta.	A	kép	sor	sa	is	me
ret	len.	Ma	ga	az	ak	ko	ri	fő	ol	tár	a	2.sz	ké	pen	lát	ha	tó.
	 A	temp	lom	bő	ví	té	se	kor,	az	1940es	évek	vé	gén	a	szo	bor	he	lyé	re	
új	fres	kó	ke	rült.	A	ko	ro	na	fel	aján	lá	sá	ról	két	ja	vas	lat	ké	szült,	amint	
a	3.	 és	4.	ké	pen	 lát	ha	tó.	Ez	volt	az	ol	tár	kép	a	 temp	lom	1993.	évi	
fel	gyúj	tá	sá	ig.	

1. sz. kép
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2. sz. kép

3. sz. kép
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Vé	ge	ze	tül	 egy	 ked	ves	
le	vél	 Ágay	 Ka	ro	la	
mű	vész	nő	től,	 fér	je	
SzendreyKarper	 Lász	ló	
gi	tár	mű	vész	 gyer	mek	ko
rá	ban,	 itt	 töl	töt	te	 a	 nyá	ri	
hó	na	po	kat.	

4. sz. kép
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	 Sok	té	mánk	ma	radt	nyit	va.	Ke	ve	sen	tud	ják,	hogy	a	mai	golf	pá
lya	he	lyén	15	év	vel	ez	előtt	még	nya	ran	ta	 rend	sze	re	sen	száll	tak	 le	
vi	tor	lá	zó	re	pü	lő	gé	pek,	ame	lyek	el	vesz	tet	ték	a	szük	sé	ges	ma	gas	sá
got	ah	hoz,	hogy	Du	na	ke	szi	re	vis		sza	tér	je	nek.	Mo	to	ros	von	ta	tó	re	pü
lő	gé	pek	jöt	tek	ér	tük.	Itt,	fe	let	tünk	ka	pasz	kod	tak	fel	fe	lé,	ha	za	fe	lé.	
	 Nem	ta	lál	tam	hi	te	les	se	gí	tő	re,	szem	ta	nú	ra,	hogy	ér	zé	kel	tet	ni	tud
jam,	ho	gyan	mű	kö	dött	egy	je	len	tős	mé	re	tű	mű	sza	ki	bá	zis,	amely	a	
né	met	tan	ko	kat	ja	ví	tot	ta	a	felsőgödi	feny	ves	ben	1944.	nyár	vé	gén,	
és	amely	hez	al	kat	részt	ho	zó	„Storch”	tí	pu	sú	fu	tár	gé	pek	száll	tak	le	
és	fel	a	mai	Terv	ut	ca	leg	ma	ga	sabb	vo	nu	la	tá	nál.
So	kat	fá	ra	do	zott	szem	ta	núk	fel	ku	ta	tá	sá	ban	a	most	ott	la	kó,	de	csak	
a	há	bo	rú	után	itt	le	te	le	pe	dett	Sumina	Vilmosné,	Er	zsi	ke,	de	nem	lelt	
köz	lé	keny	vis		sza	em	lé	ke	ző	sze	mély	re.
	 Göd	ba	rá	ta	i	nak	jö	ven	dő	be	li	fel	ada	ta	le	het		ha	lesz	hol	meg	őriz
ni	 egy	 pon	tos	 te	rep	asz	tal	 el	ké	szí	té	se	 Göd	 köz	igaz	ga	tá	si	 ha	tá	ra	in	
be	lü	li	te	rü	le	te	i	ről.
	 Sok	min	dent	őriz	még	a	 föld	alat	tunk.	 Ide	je	 rész	le	tes	 tér	ké	pen	
be	je	löl	ni	a	le	le	tek,	ér	té	kek	he	lyét.	Hát	ha	jön	egy	kor	szak,	ami	kor	ez	
is	fon	tos	lesz	az	ak	kor	élők	nek.	
	 Jól	eső	ér	zés	sel	a	szí	vem	ben	dő	lök	hát	ra	az	író	asz	tal	mel	lett,	s	
te	szem	le	a	tol	lat.	Ér	té	kes	fi	a	tal	nem	ze	dék	lép	a	nyo	munk	ba.

Ké	rem,	se	gít	se	nek	ne	kik.	
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LÁNG JÓ ZSEF

Mirőlírtunkatízkötetben?
(A hely tör té net fe je ze te i ről)

 Hos  szú idő telt az óta, hogy Bátorfi Jó zsef 1963-ban meg bí zást 
ka pott Alsógöd köz ség mo nog rá fi á já nak el ké szí té sé re. A dol go zat 
tör té nel mi igaz sá gai nem fe lel tek meg az ak ko ri ve ze tő po li ti kai 
íz lé sé nek, és fi ók ba ke rült az írás. 
Har minc évet kel lett vár ni, amíg új ra na pi rend re ke rül he tett a té ma. 
Ek kor már - az 1970-ben lét re jött- tel jes Göd köz ség múlt já nak fel-
tá rá sa és be mu ta tá sa lett a fel adat.
Az egy más után kö vet ke ző köz sé gi, vá ro si ve ze tés el ső em be rei 
párt ál lás tól füg get le nül, tá mo ga tás ban ré sze sí tik a kö te tek meg je le-
né sét.
 A for ma ek kor már Al ma nach lett. Kez det ben Bátorfi Jó zsef 
mel lett a szin tén itt szü le tett Gyüre Já nos, majd fo lya ma to san mind 
töb ben kap cso lód tak be a szer zői gár dá ba, és szer kesz tés ben is 
bő vült a részt ve vők lét szá ma.
Az igé nyes könyv bo rí tó val és a több írás hoz kap cso ló dó mű vé szi 
gra fi kák kal je len tő sen nö ve ke dett a ki vi tel szín vo na la a pat ri ó ta 
Nagy ré ti Ta más gra fi kus mű vész ba rá tunk szer zői, szer kesz tői és 
Hohner Miklós fotóművész köz re mű kö dé sé vel. Tu da tos mun ká val 
ké szül tek kö tet ről-kö tet re Pár tos Ju dit gon do zá sá ban a „Gö di Ki 
Ki cso da?” so ro zat da rab jai.
 Vé gül a tíz kö tet ben ös  sze sen több mint 80 szer ző, 280 cikk ben, 
kö zel 3000 ol da lon, benne kb. 1200 kép ill. dokumentum, 41 térkép 
ill. térképvázlat tár ta az ol va só kö zön ség elé, Göd tör té ne té vel, az itt 
élő vagy élt sze mé lyek kel kap cso la tos vis  sza em lé ke zé se it, ku ta tá sa-
it, tár gyi em lé ke ket.
 A szer kesz tő bi zott ság tag jai és a gö di em lé ke zők mel lett ál lan dó 
szer ző ink kö zött van Dr. Er dé lyi Ist ván ré gész és tör té nész pro fes -
szor és Hor váth La jos tör té nész, egye te mi ta nár, az Or szág gyű lés 
nyug dí jas főlevéltárosa, Pest me gye hely tör té né sze. 
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Le vél tá ri ku ta tá so kat vé gez tünk, kap tunk írá so kat Fran cia or szág-
ból, Ame ri ká ból, egy ko ri gö di la ko sok tól.
 Az Al ma nach rend sze res ol va sói kö zött van nak Ame ri ká ban, 
Auszt rá li á ban,Auszt ri á ban, Fran cia or szág ban, Né met or szág ban élő 
egy ko ri gö di la ko sok és le szár ma zot ta ik.
 Az Al ma nach ja ink szín vo na lát bi zo nyít ja, hogy 2003-ban el nyer-
tük a Ford Mo tor Company ki tün te tő ok le ve lét. Az ok le vél egy 
nemzetközi díj a KulturálisÖrökség értékeinekmegőrzéséért
kifejtetttevékenységelismeréséül. Tá mo ga tói közt ott van nak az 
UNESCO Vi lág örök sé gért Köz pont, az Ecofund, a Conservation 
Foundation. Ma gyar or szá gon az MTA el nö ke, Ma gyar Nem ze ti 
Ga lé ria fő igaz ga tó ja és a Ford ma gyar or szá gi igaz ga tó ja.

Vé gül a tíz kö tet ben köz re a dott cik ke ket egy váz la tos hely tör té ne ti 
for má ban fog lal tuk ös  sze, és ha va la ki egy szer rá szán ja ma gát és 
tá mo ga tást is kap hoz zá, né hány ki egé szí tő ku ta tás sal en nek alap ján 
meg ír ha tó a gö di mo no grá fia, az egy sé ges hely tör té net.
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Helytörténetialap
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DEB RE CE NI PÉ TER - VASS DÁ NI EL

Az Alsógödi-forrásrendszer

 Aki gyak ran jár-kel a gö di Du na-par ton, an nak nem kell be mu-
tat ni a ta va szi ál la po to kat, ami kor a Kos suth ut cá tól el gya lo gol va a 
Fe ne ket len-tó ig nya kig sá ros lesz az em ber. Utun kat lép ten-nyo mon 
megszakítjákakavicsbanfutó,kerítések,kőburkolatokalólelőszi
vár gó, agyag ból fel bu gyo gó, ki épí tett és ter mé sze tes for rá sok ból 
cso bo gó vi zek. Több sé gü ket még ér nek is alig le het ne ne vez ni, ösz-
szegyűjtveazonbantekintélyespatakokatisformálhatnak,példáula
Széchenyicsárdaelőtt.Vannakközöttükláthatatlanokis,amelyeket
az ava tott szem is csak kü lön le ges kö rül mé nyek kö zött ve het ész re. 
Ilye ne ket fe dez he tünk fel a Fe ne ket len-tó me den cé jé ben és az Il ka-
pa tak med ré ben tél víz ide jén, ami kor a kör nye ze té nél me le gebb 
for rá sok el vé ko nyít ják a jég ré te get, fol to kat ol vasz ta nak a rá hul lott 
hó ba.
 A Gö di-szi get dé li csücs ké nél a par ton ol va dás kor ki csiny for-
rás rend sze re ket le het lát ni, me lyek több tíz mé te ren ke resz tül szi vá-
rognakelőazagyagrétegekből.Ezekavonalszerűforrásokjellem
zőekaSzéchenyicsárdátóldélreelterülőkavicsospartrais.Vonal
szerűfutásukataközelítőenvízszintesvízzárórétegeknekköszön
he tik.
 Az Alsógödi-forrásrendszerDunakeszinélkezdődik,nagyjából
aKompátkelőnél,aholarómaikikötőerődálléshúzódikegészena
Gödiszigetészakicsücskéig,aholagödirómaiőrtoronyállt.Cso
portosan helyezkednek el, többségük a szigettől délre található.
Ezekacsoportosulásokkapcsolódnakavízzárórétegeklegmélyebb
pont ja i hoz.
 Erreaterületrejellemző,hogyaDunaárterealignéhányméter
reszűkülésapartfalközel tízméterrelemelkedikavízszintfölé,
ame lyet a leg na gyobb ár vi zek sem kö ze lít het nek meg.
 A partfal meredekségét az agyagos alapkőzetének köszönheti,
mely ellenáll aDuna eróziójának.Ez az agyag jólmegfigyelhető
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kisvíznélaSzéchenyicsárdátóldélreaDunamedrében.Ezalkotja
Alsógödön a me der alj za tát is, fo lya mi üle dé kek nem is bo rít ják. 
Vízzáró réteg is egyben, Göd egész területe alatt megtalálható.
Elhelyezkedéseösszefüggatalajvízszintjével!
 An nak ide jén egy ten ger ben üle pe dett le ez, a geo ló gu sok ál tal 
Tardiagyagnaknevezettformáció.Egykorvízszintesrétegeiföldta
nimozgásoknakköszönhetőenkibillentek,jelenleg5°osadőlésük
déliirányban.(Minélészakabbrahaladunkannálidősebbagyagok
bukkannakelő).
 Tóth Ta más geo fi zi kus ál tal a Du na-me der ben vég zett sze iz mi-
kusvizsgálatoknakköszönhetőenismerjükarétegekelhelyezkedé
sét.Azagyagrétegeketészaknyugatdélkeletirányútörésekszabdal
ják fel, me lye ket leg job ban a part ra fu tó völ gyek irá nyán le het 
nyomonkövetni,afőbbtörésvonalakezekbenavölgyekbenfutnak.
Ilyen tö ré ses völgy ta lál ha tó pél dá ul a Sza kács-kert ben, a Bi o ló gi ai 
Ku ta tó in té zet ben, és a Fé szek-te lep nél is.
 AgöditéglagyártégláiaFeneketlentóhelyérőlkitermeltagyag
ból ké szül tek. Az agyag bá nyá sza tá nak an nak ide jén egy ta laj víz be tö-
rés ve tett vé get. Az Alsógödi-forrásrendszer min den for rá sa le szál ló 
ta laj víz for rás, vi zük a csa pa dék ból és hóolvadásból szár ma zik. 
A szen  nye ző dés re emi att fo ko zot tan ér zé ke nyek a for rá sa ink!!!
 Vízgyűjtő területüketnehézmeghatározni,mertnema felszíni
dom bor zat be fo lyá sol ja, ha nem a fel szín alat ti; az agyag ré te gek 
domborzata. Vízhozamuk ingadozó, nyáron többségük kiszárad,
mígegyegyesősebbidőszakutánképtelenségmegszámlálniőket.
Saj nos a Szé che nyi -for rás mel lett egy táb la jel zi, hogy ivás ra al kal-
matlanok! A kémiai összetétel állandósága inkább a mélységből
származóforrásokrajellemző.
Ér de kes adat le het, hogy a Sza kács-ker ti hor gász tó lé te sí té se kor a 
Dunakutató ál lo más mun ka tár sai meg vizs gál ták a kert ben ta lál ha tó, 
il let ve a kert be be fo lyó for rá sok vi zét. A ma gas nit rát és szer ves 
anyagtartalommellettmérgezőanyagotnemtartalmaztakavizek
atóműködik,halpusztulásmégnemvolttehátazonkívül,hogy
em be ri fo gyasz tás ra nem aján lott a for rá sok vi ze, na gyobb prob lé-
manincsavízminőségükkel.Aszennyeződéstszinteegyértelműen
kimondható, hogy a csatornázatlanság, a kerti derítőgödrök és a
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lakott területtől mintegy 33,5 km távolságban lévő már bezárt
szenny víz te lep okoz za. A gö di ho mok te rü le te ken bár mi lyen szeny -
nyeződés hamar eljuthat a talajvizet tartalmazó rétegig és mivel
CsomádfelőlaDunafelélejtaterep,nagyvalószínűséggelafelszí
nen és a fel szín alatt ös  sze fo lyó vi zek a Du na irá nyá ba fog nak 
mo zog ni. A Du na-part és a csomádi dom bok közt egyes he lye ken 
60-70 m szint kü lönb ség is le het.
 LászlóCsaba,Fenyvesutcábanlakóbarátunksegítségévelkézi
GPS (műholdas helymeghatározó)műszerrel 2004. február 14én
72 forrást számoltunk össze Göd déli közigazgatási határától az
Ilkapataktorkolatáig.Afrissenesetthóbankönnyűvoltmegtalálni
a „feketéllő” kisebbnagyobb kifolyással rendelkező forrásokat.
Mint min den eh hez ha son ló hid ro ló gi ai fel mé rés nél, szük sé ges egy 
további mérés elvégzése is valamikor júliusaugusztusban, hogy
meg ál la pít has suk az ál lan dó for rá sok szá mát. Az Il ka-pa tak völ gyé-
benvalószínűleghasonlónagyságrendbentalálnákkisebbvízhoza
múforrásokat.Ennekvizsgálataegyújabbkirándulástigényel.
 Az ös  szes meg ta lált for rást nyil ván tar tás ba vet tük, fel je gyez tük 
ko or di ná tá ju kat, a ten ger szint fe let ti ma gas sá gu kat, a fek vé sük sze-
rintihelyrajziszámotésrövidszövegesfeljegyzéstírtunkajelentő
sebbvízhozamúforrásoksorszámamellé.Minősítettükisaforrásokat
há rom szem pont sze rint, az az ter mé sze tes for rás, for rás fog la lás vagy 
sérült, lebetonozott, ráépített forrásrólvane szó.Ezazosztályozás
segítségetnyújthat abban,hogya felmért forrásoknál felmérhessük
azt, hogy szük ség van-e va la mi lyen be avat ko zás ra ah hoz, hogy 
épségben, természetes állapotukban őrizhessük meg őket. Minden
forrást koordináták segítségével felrajzoltunk Göd térképére, de 
mérete miatt ebben a tanulmányban nem tudtuk szerepeltetni.
 Ré gi ha gyo mány sze rint a na gyobb for rá sok nak vagy for rás cso-
portoknakérdemeslennenevetadniésígymegőrizniőket.Jópélda
er re a so kak ál tal is mert Szé che nyi -for rás az alsógödi stran don és a 
Kossuth Lajos utcától induló sétányon található a Törökkút. Ez
utóbbiegykisrestaurálásra,felújításraszorul.Ehhezakétneveze
tesforráshozhasonló,szépkivitelűésgondozott,kőbőlkészültfor
rás fog la lás ok a Gö di-szi get mel let ti Du na-par ton épült há zak kert je-
i ben lát ha tók még. 
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 A mai Szé che nyi 
for rás el ne ve zés az 
19321937 közötti
alsógödi tes tü le ti 
j egy ző köny vek
sze rint több szö ri 
tár gya lás ered mé-
nye ként szü le tett. 
Az első időben
Zsu zsi for rás ne vet 
kapta, melyről az
egy ko ri ké pes lap 
is tanúskodik.
Később a Hősök
For rá sa volt a 
javaslat (16/ 1934.
sz.), de nem ta lál-
ták mél tó nak ked-
velt ki rán du ló hely 
jel le ge mi att. 
A Hősök forrás
el ne ve zés mel lett 
későbbszóbajötta
Szé che nyi el ne ve-
zés is, ugyan is 
tudnivélték1937
ben, hogy Szé che-
nyi Ist ván, ami kor 
kb. száz év vel 
azelőttGödönjárt,
akár iha tott is a 

forrásvizébőlésezértlegyengrófSzéchenyiforrásaneve.
 Mellékelünk egy 1929ben készült színes térképet,melyen jól
lát ha tó an áb rá zol ták az alsógödi Du na-part for rá sa it. 

Széchenyi forrás

Török-kút
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Amaiközigazgatásiterületen10jelentősforrástjelöltekmeg,dea
tel jes tér kép szel vény ta nul má nyoz va lát ha tó, hogy a Fé szek-te lep 
mellettisvoltnéhánynagyobb,megőrzésreérdemesforrás.

Strand

Csónakház
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Mit ír elő a ter mé szet vé del mi tör vény? 

 Az 1996. évi LIII. számú természetvédelmi törvény 23. § (2)
be kez dé se ér tel mé ben vé de lem alatt áll va la men  nyi for rás, láp, 
bar lang,  víz nye lő,  szi kes  tó,  kun ha lom,  föld vár. Az e be kez dés 
alapjánvédett természeti területekországos jelentőségűnek [24.§
(1)bekezdés]minősülnek.
 Védettaforrás,afelszínalattivíztermészetesfelszínrebukka
ná sa, ha a víz ho za ma tar tó san meg ha lad ja az 5 li ter/per cet és ak kor 
is,haidőszakosanelapad!
Ezekaforrásokegybentermészetiemléknekminősülnek.
 Továbbitiltórendelkezésekettartalmazatörvény(18.§banfog
laltak)avizesélőhelyekéskörnyezetükvédelmeérdekében.Mivel
a Du na-part ján ta lál ha tók ezek a for rá sok, vé del mük és fenn ma ra-
dá suk ér de ké ben mind an  nyi unk kö te les sé ge a jog sza bály ok be tar tá-
sa és be tar ta tá sa.
 Avárosképviselőtestületemegistetteazelsőlépéstezirányba
az zal, hogy ki mond ta az egész gö di Du na-part vé dett sé gét. A kö vet-
kezőlépéstpedigazzaltehetimeg,hogyazidénelfogadásrakerülő
Te le pü lés szer ke ze ti terv ben fel tün te ti a for rá sok he lyét, ami egy ér-
telműenkijelöliazokatahelyeketavárosterületén,aholazérték
megőrzőfeladatokelvégzéséreszükségvan.
 Tu do má sunk  sze rint az alsógödihez ha son ló  for rás rend szer 
az or szág te rü le tén más hol nem ta lál ha tó és az oligocén-miocén 
agyag ré te gek elő buk ka ná sa is egye dül ál ló.
 Mi vel a ter mé szet vé del mi tör vény a for rá so kat egyen ként is 
vé di, rá adá sul Ma gyar or szág te rü le tén több vé dett geo ló gi ai fel tá rás 
is lé te zik, ezért meg fon to lás tár gyát ké pez he ti ter mé szet vé del mi és 
hid ro ló gus szak em be rek vé le mé nyét ki kér ve or szá gos vé dett ség re 
felterjeszteniaDunapartunkegészétésazegykorlétezettaVáros
szépítőEgyesületéskörnyékenlakóksegítségévelhamarosanmeg
újuló sétányt egy tanösvénnyé átalakítva táblákkal, ábrákkal,
ma gya rá za tok kal meg is mer tet ni a nagy kö zön ség gel.
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DEB RE CE NI PÉ TER

A Gö di-szi get je len tő sé ge és vé del me

	 A	2003.	évi	Al	ma	nach	ban	mu	tat	tam	be	Göd	ter	mé	sze	ti	erő	for	rá
sa	it.	Je	len	dol	go	za	tom	ban	a	Gö	di	szi	get	ter	mé	sze	ti	ér	té	ke	it	rész	le
te	zem.	A	 nö	vény	vi	lág	ról	 szó	ló	 rész	 ös		sze	ál	lí	tá	sá	ban	 se	gít	sé	gem	re	
volt	Ha vas At ti la	gim	ná	zi	u	mi	ta	nu	ló,	a	szi	get	ma	dár	vi	lá	gá	ról	szó	ló	
ta	nul	má	nyu	kat	pe	dig	Berty Mi hály Már ton és Berty Jó zsef Pál 
bo	csá	tot	ták	ren	del	ke	zé	sem	re,	kö	szö	net	ér	te.
	 Nap,	mint	nap	ta	lál	koz	ha	tunk	a	szi	get,	(ál	ta	lá	ban	Ho	mok	szi	get	
né	ven	em	le	ge	tett)	szin	te	érin	tet	len	ár	té	ri	er	dő	élő	vi	lá	gá	val.	Göd	ről	
szó	ló	ki	ad	vány	ok	so	ra	em	le	ge	ti	büsz	kén	ezt	a	ter	mé	sze	ti	ér	té	ket,	de	
meg	őr	zé	sé	vel	vaj	mi	ke	ve	set	fog	lal	ko	zunk,	pe	dig	Göd	és	kör	nyé	ké
nek	egyik	leg	ér	té	ke	sebb	ter	mé	sze	ti	te	rü	le	te,	az	itt	la	kók	és	a	nya	ra
lók	szá	má	ra	rek	re	á	ci	ós	je	len	tő	ség	gel	is	bí	ró	zöld	fe	lü	le	te.	
	 Mi	ó	ta	Göd	 a	 két	 há	bo	rú	 köz	ti	 idő	szak	ban	 ked	velt	 üdü	lő	hel		lyé	
vált,	a	szi	get	is	több	fi	gyel	met	kap.	A	szi	ge	tet	és	a	par	tot	ös		sze	kö	tő	
kő gát	meg	épü	lé	sé	ig	nem	is	volt	prob	lé	ma	a	szi	get	ön	fenn	tar	tá	sá	val,	
de	az	utóbb	15	év	ben	egy	re	lát	vá	nyo	sabb	a	rom	lás.
	 A	 Szi	get,	 Göd	 vá	ros	 egyet	len	 ho	mok	kal	 te	rí	tett	 für	dő	ző	he	lye.	
Me	lyet	nyá	ron	ki	is	hasz	nál	va	akár	több	szá	zan	is	ké	pe	sek	ös		sze	zsú
fo	lód	ni	ezen	a	nagy	nak	nem	mond	ha	tó	te	rü	le	ten.
Ter	mé	sze	te	sen	min	den	ki	job	ban	sze	re	ti	a	pu	ha,	for	ró	ho	mo	kot,	mint	
a	dur	va	kagy	ló	hé	jas,	ka	vi	csos	part	sza	kaszt.
	 1992ben	dr.	Se	re	gé	lyes	Ti	bor	ve	ze	té	sé	vel	Göd	több	más	ter	mé
szet	vé	del	mi	 szem	pont	ból	 ér	té	kes	 te	rü	le	té	vel	 együtt	 ta	nul	mány	
ké	szült	 a	 Szi	get	 ál	la	po	tá	ról	 és	 a	 le	het	sé	ges	 ke	ze	lé	si,	 fenn	tar	tá	si	
mó	dok	ról,	il	let	ve	az	eh	hez	el	vég	zen	dő	fel	ada	tok	is	meg	fo	gal	ma	zás
ra	ke	rül	tek.	
	 A	ta	nul	mány	ja	vas	la	ta	alap	ján	az	ak	kor	még	nagy	köz	ség	Ön kor
mány za ti Tes tü le te a 10/1992. (III. 25) ren de le té vel he lyi je len-
tő sé gű vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tot ta a Gö di-szi ge tet 
is. 
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A szi get föld raj zi el he lyez ke dé se az aláb bi tér ké pen lát ha tó, 1980-as állapot
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Szi get vegetáció, 1992-es állapot
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Azok	ban	az	évek	ben	szám	ta	lan	terv	és	el	gon	do	lás	szü	le	tett	a	szi	get	
és	kör	nye	ze	té	nek	ter	mé	sze	tes	ál	la	pot	ban	va	ló	meg	őr	zé	sé	re.	Saj	nos	
az	el	kép	ze	lé	sek	ből	ak	kor	sem	va	ló	sult	meg	sem	mi.	A	ter	mé	szet	vé
del	mi	ha	tó	sá	gi	fel	ada	to	kat	Göd	vá	ros	jegy	ző	je	lát	ta	el	ak	kor.
	 A	nem	ze	ti	par	kok	meg	ala	ku	lá	sá	val	vál	to	zott	a	hely	zet.	1996.	év	
vé	gé	re	az	ala	ku	ló	ban	lé	vő	nem	ze	ti	par	kok	el	ké	szí	tet	ték	az	or	szá	gos	
vé	de	lem	alá	vo	nan	dó	ter	mé	sze	ti	te	rü	le	tek	lis	tá	ját.	Így	a	Gö	diszi	get	
és	a	Gö	di	Láp	rét	is	fel	ke	rült	a	ki	emelt	vé	del	met	ér	dem	lő	te	rü	le	tek	
lis	tá	já	ra.

 1997. ja nu ár 1-től így or szá gos je len tő sé gű ter mé szet vé del mi 
te rü let nek szá mít a te rü let!

	 A	tér	ké	pen	a	GödiSziget	né	ven	sze	rep	lő	te	rü	let	a	Du	na	bal	part
ja	kö	ze	lé	ben,	az	19681970es	fo	lyam	ki	lo	mé	ter	kö	zött,	Göd	vá	ros	
bel	te	rü	le	tén	he	lyez	ke	dik	el,	a Du na-Ipoly Nem ze ti Park ré sze.
A	szi	get	az	er	dő	tör	vény	(1996.	évi	LIV.	tv.)	elő	írá	sa	i	nak	meg	fe	le	lő
en	er	dő	te	rü	let	nek	mi	nő	sül,	így	az	er	dé	sze	ti	nyil	ván	tar	tás	ban	Göd 28 
A er	dő	ter	vi	jel	lel	sze	re	pel.
A	 te	rü	let	hely raj zi szá ma: Göd 03. Te rü le te	 kö	ze	pes	 víz	ál	lás	nál	
8,5	ha.	Je	len	leg	is	gyors	ütem	ben	töl	tő	dik	a	me	der,	a	mel	lék	ág	az	
utób	bi	10	év	ben	holt	ág	 jel	le	gű	vé	vált,	 ala	csony	víz	ál	lás	nál	 szá	raz	
láb	bal	le	het	át	kel	ni	raj	ta.
	 A	ho	mo	kos	rész	köz	ked	velt	sé	ge	mi	att	a	szi	get	dé	li	csücs	ke	a	leg
nyi	tot	tabb.	 Észak	 fe	lé	 ha	lad	va	 egy	re	 job	ban	 a	 zárt	ság	 jel	lem	zi.	
A	 ta	laj	 fő	ös		sze	te	vői	 egy	ér	tel	mű	en	 a	 ho	mok	 és	 az	 iszap,	 van	más	
al	ko	tó	ele	me	is,	de	az	ele	nyé	sző	en	kis	men		nyi	ség	ben	for	dul	elő.
A	 jó	 ta	laj	mi	nő	ség	 fő	 oka	 ab	ban	 rej	lik,	 hogy	 a	 szi	ge	tet	 egy	 év	ben	
mi	ni	mum	két	szer	el	ön	ti	a	Du	na.
El	ső	ki	ön	tés	a	je	ges,	majd	ezt	kö	ve	tő	zöld	ár	rak	ja	le	újabb	hor	da	lék
ét.	Még	egy	elő	nye	van	a	fel	so	rol	ta	kon	kí	vül,	hogy	ki	ön	tés	ide	jé	ben	
tel	je	sen	el	zá	ró	dik	az	em	be	rek	elől.	Van	egy	hát	rá	nya	is,	az	ér	té	kes	
ter	mő	ta	laj	jal	együtt	le	rak	ja	a	sze	me	tet.
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Nö vény vi lág

	 A	szi	get	alap	ja	a	pes	ti	só	der,	mely	re	eny	hén	me	szes,	kö	zel	sem
le	ges	kém	ha	tá	sú,	hu	mu	szos	ho	mok	hor	da	lék	ta	laj	 te	le	pült.	A	 fo	lyó	
ál	tal	szál	lí	tott	és	ára	dás	kor	szét	te	rí	tett	üle	dék	nek	ma	gas	a	fosz	fát	és	
nitráttartalma	nagy	részt	a	víz	gyűj	tő	te	rü	le	tén	vég	zett	me	ző	gaz	da	sá	gi	
te	vé	keny	ség	és	az	élő	vi	zek	be	ve	ze	tett	szenny	víz	mi	att.	Ezt	bi	zo	nyít
ja	 a	 nagy	 szám	ban	meg	je	le	nő	 nitrofil	 nö	vény:	 a	 ra	ga	dós	 ga	laj,	 a	
nagy	csa	lán	és	a	fe	ke	te	bo	dza.
A	szi	ge	ten	ta	lál	ha	tó	er	dő	egész	sé	gi	ál	la	po	ta	jó.	A	fák	kö	zött	ugyan	
ta	lál	ha	tók	 szá	ra	dó	 vagy	 már	 ki	szá	radt	 egye	dek,	 az	 azon	ban	 nem	
je	len	ti	azt,	hogy	va	la	mi	lyen	be	teg	ség	fe	nye	get	né	az	er	dőt.	Az	el	szór
tan	 vagy	 ki	sebb	 cso	por	tok	ban	 el	ha	ló	 fák	 a	 ter	mé	sze	tes	 sze	lek	ció	
ki	vá	lasz	tot	tai.
	 Em	be	ri	be	avat	ko	zás	nél	kül	az	ele	gyet	len	fü	zes	ben	(a	szi	get	dé	li	
ré	szén)	el	kép	zel	he	tő,	hogy	a	zá	tony	és	part	kép	ző	dé	si	 fo	lya	ma	tok	
mi	att	 a	 ma	ga	sabb	 tér	szín	re	 ke	rü	lő	 fü	zes	ben	 csúcs	szá	ra	dás	 lesz	
ta	pasz	tal	ha	tó.	En	nek	be	kö	vet	kez	te	egy	elő	re	nem	vár	ha	tó,	mert	a	kis	
ág	 víz	já	rá	sa	 nagy	ban	 be	fo	lyá	sol	ja	 a	 fo	lya	ma	tot.	 Ez	 az	 ele gyet len 
(más	faj	tá	val	 nem	 ke	ve	re	dő)	 fü	ze	sek	ben	 ter	mé	sze	tes	 fo	lya	mat	nak	
te	kint	he	tő	a	bel	ső	mik	ro	klí	ma	szá	ra	zab	bá	vá	lá	sá	val.	
A	 ned	ves	ség	ked	ve	lő	 fü	ze	ket	 eze	ken	 a	 ré	sze	ken	 fe	hér	 nyár,	 ha	zai	
nyár	fog	ja	fel	vál	ta	ni.	Mi	vel	ed	dig	is	nagy	egyed	szám	ban	for	dult	elő	
a	fe	hér	nyár,	ezért	vár	ha	tó,	hogy	mag	ról	és	gyö	kér	sarj	ról	is	a	nyár	
fog	ja	el	fog	lal	ni	a	fü	zes	he	lyét.
	 Nem	 sze	ren	csés,	 hogy	 az	 al	só	 ko	ro	na	szint	ben	meg	te	le	pe	dett	 a	
zöld	 ju	har,	 mert	 ez	 a	 nem	 ős	ho	nos	 (más	 öko	ló	gi	ai	 vi	szo	nyo	kon	
ki	ala	kult	fa	faj)	ag	res		szív	nö	ve	ke	dé	sé	vel	el	nyom	hat	ja	a	ter	mé	sze	tes	
fa	jok	 fel	úju	lá	sát.	 A	 szi	get	 kö	zép	ső	 ré	szén	 erő	sen	 el	sza	po	ro	dott,	
ezért	er	re	aján	la	tos	oda	fi	gyel	ni.	Vis		sza	szo	rí	tá	sát	ér	de	mes	meg	gon
dol	ni,	de	csak	ki	sebb	fol	tok	ban	és	csak	olyan	mér	ték	ben	(egyegy	
erő	sebb	ju	har	ki	vá	gá	sá	val),	amely	még	je	len	tő	sen	nem	be	fo	lyá	sol	ja	
az	er	dő	szer	ke	ze	tét	és	a	táj	ké	pet.
	 Egyes	he	lye	ken	lát	ha	tó	a	fel	fu	tó	bo	ros	tyán	is	a	fák	tör	zsé	re,	de	
be	fo	lyá	so	ló	mér	ték	ben	nem	ve	szé	lyez	te	ti	egy	elő	re	a	szi	get	er	dő	ál
lo	má	nyát.
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A	szi	get	 te	rü	le	té	ből	7,8	hek	tárt	pu	ha	fás	 li	get	er	dő	bo	rít.	A	szi	ge	ten	
er	dő	gaz	dál	ko	dás	nem	fo	lyik,	így	a	természetközeli	er	dő	há	bo	rí	tat	la
nul	 fenn	ma	rad	ha	tott.	 Ál	lo	mány	al	ko	tó	 fa	jai	 a	 fehér fűz és a fehér
nyár,	me	lyek	nek	egy	más	hoz	vi	szo	nyí	tott	ará	nya:	60%40%,	eb	be	a	
kö	vet	ke	ző	 ős	ho	nos	 és	 ad	vent	ív	 fa	jok	 ele	gyed	nek:	 os	tor	fa,	 ké	sei	
meggy,	ma	gyar	kő	ris,	fe	ke	te	nyár.	A	lomb	ko	ro	na	zárt	sá	ga	6570%.
 A fehérfűz	át	la	gos	ma	gas	sá	ga	19,3	m,	át	la	gos	törzs	ke	rü	le	te	41	
cm. A fe hér nyár	át	la	gos	ma	gas	sá	ga	26	m,	át	la	gos	törzs	ke	rü	le	te	55	
cm.	Az	 er	dé	sze	ti	 nyil	ván	tar	tás	 sze	rint	 a	 fe	hér	 fűz	men		nyi	sé	ge	 az	
er	dő	ben	kb.	1544	m3,	míg	a	fe	hér	nyá	ré	1396	m3.
	 Az	er	dő	a	kö	zön	sé	ges	vad	sző	lő	vel	és	a	töb	bi	li	án	sze	rű	en	fel	fu	tó	
cser	jé	vel,	a	kö	zön	sé	ges	bo	ros	tyán	nal,	a	fel	fu	tó	kom	ló	val,	s	az	er	dő
szé	le	ken	saj	nos	egy	re	job	ban	ter	je	dő	sün	tök	kel	(ártéri	gyom)	őser
dei han gu la tot áraszt.	A	jel	lem	ző	fa	jok	a	ve	res	gyű	rű	som,	a	kö	zön
sé	ges	mo	gyo	ró,	az	egy	bi	bés	ga	la	go	nya,	a	kö	zön	sé	ges	kecs	ke	rá	gó,	a	
kö	zön	sé	ges	fa	gyal	és	a	fe	ke	te	bo	dza.	A	cser	je	szint	ma	gas	sá	gá	ban	a	
ma	ga	sabb	tér	szin	te	ken	nö	ven	dék	ko	csá	nyos	töl	gye	ket	is	ta	lál	tam.
	 A	szi	get	ma	dár	vi	lá	ga	rend	kí	vül	gaz	dag,	me	lyet	a	kö	vet	ke	ző	fe	je
zet	ben	rész	le	te	sen	mu	ta	tunk	be.

A ta vasz fo lya mán ta lált nö vé nyek lis tá ja:

	Fák	 	 	 	 Bokrok,	cserjék,	lágyszárúak
  
Fehér	fűz		 	 Borostyán
Fehér	nyár	 	 Csíkos	kecskerágó
Fekete	nyár	 	 Egybibés	galagonya
Kései	meggy	 	 Fagyal
Keleti	ostorfa	 	 Fekete	bodza
Magyar	kőris	 	 Fűzlevelű	őszirózsa
Májusfa	 	 	 Húsos	som
Mezei	szil	 	 Kanadai	aranyvessző
Mezei	juhar	 	 Komló
Törékeny	fűz	 	 Kónya	vicsorgó
Vénic	szil	 	 Közönséges	mogyoró
Zöld	juhar	 	 Ligeti	csillagvirág
Törékeny	fűz	 	 Mocsári	gólyahír

Nád
Nagy	csalán
Odvas	keltike
Ragadós	galaj
Repkény
Salamonpecsét
Salátaboglárka
Sárga	árvacsalán
Süntök
Tyúkhúr
Vérehulló	fecskefű
Veresgyűrűs	som
Hamvas	szeder
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	 Több	he	lyen	ne	he	zen	jár	ha	tó	az	er	dő	a	ham	vas	sze	der	szö	ve	vé
nyé	től.	Az	alj	nö	vény	zet	leg	szebb	ko	ra	ta	va	szi	vi	rá	gai	a	hagy	más	és	
gu	mós	(az	az	geofiton)	nö	vé	nyek	kö	zül	ke	rül	nek	ki.	Ilyen	a	bo	ros
tyán	nal	bo	rí	tott	leg	ma	ga	sabb	tér	szin	te	ken	már	ci	us	kö	ze	pé	től	tö	me
ge	sen	 nyí	ló	 li	ge	ti	 csil lag vi rág,	 ami	 vé	dett	 nö	vény	 (2.000	 Ft/tő),	
majd	 a	 hó	nap	 vé	gé	től	 li	lás	vö	rös	 és	 fe	hér	 sző	nye	get	 al	ko	tó	 od	vas	
kel ti ke,	ké	sőbb	sár	ga	folt	jai	nyíl	nak	a	sa	lá	ta	bog	lár	ká	nak,	a	mo	csá	ri	
gó	lya	hír	nek	 és	 a	 kónyavi csor gónak.	 A	 nyár	 kö	ze	pé	től	 vi	rág	zó	
ka	na	dai	 arany	ves		sző	 és	 fűz	le	ve	lű	 őszi	ró	zsa	 saj	nos	 egy	re	 na	gyobb	
te	rü	le	tet	hó	dít	meg.	A	vi	rá	go	kat	több	vé	dett lep ke faj	lá	to	gat	ja,	így	
a	kardoslepke,	nap	pa	li	pá	va	szem	és	a	kis	ró	ka	lep	ke.

Ma dár vi lág

	 Gö	diszi	ge	ten	és	kör	nyé	kén	109 ma dár faj	for	dul	elő,	eb	ből	44 
ál lan dó és 65 vo nu ló fajt	 kü	lön	böz	tet	he	tünk	 meg.	 (mel lék let a 
ta nul mány vé gén)	 Ez	 a	 ma	gyar	or	szá	gi	 ma	dár	fa	u	ná	nak	 majd	nem	
egy	har	ma	da.	A	Gö	diszi	get	a	vo	nu	ló	és	itt	te	le	lő	ma	da	rak	szem	pont
já	ból	is	nagy	je	len	tő	ség	gel	bír.	
	 A	 gyak	ran	meg	úju	ló	 ta	laj	cse	re	 kö	vet	kez	té	ben,	 a	 nö	vény	vi	lá	ga	
igen	 fej	lett	 és	 gaz	dag,	 mint	 az	 elő	ző	 fe	je	zet	ben	 is	 be	mu	tat	tam.	
A	ta	laj	te	rít	ve	van	té	len	is	egy	aránt	zöl	del	lő	bo	ros	tyán	nal	és	a	nagy	
szám	ban	meg	je	le	nő	or	vo	si	sa	la	mon	pe	csét	tel.
	 A	 leg	ki	sebb	 cser	jék	 szá	za	i	tól	 egé	szen	 a	 két	száz	 éves	 fűz	fá	ig	
meg	ta	lál	ha	tó	eb	ben	a	gaz	dag	ár	tér	ben.	Még	is	a	 leg	ér	té	ke	seb	bek	a	
ki	dőlt	el	kor	hadt	fák.
	 Eze	ket	a	ro	va	rok	nagy	elő	sze	re	tet	tel	lak	ják,	mely	hez	a	víz	kö	zel
sé	ge	is	igen	nagy	sze	re	pet	tölt	be.
 Ez	zel	ma	gya	ráz	ha	tó,	hogy	öt har kály faj	is	él	ezen	az	alig	más
fél	ki	lo	mé	ter	hos		szú	és	ke	ve	sebb	mint	száz	mé	ter	szé	les	szi	ge	ten.	
Az	ös		szes	har	kály	faj	fá	hoz	kö	tött,	fá	kon	szer	zik	meg	min	den	na	pi	
táp	lá	lé	ku	kat,	fá	kon	épí	tik	meg	köl	tés	re	al	kal	mas	odú	ju	kat,	mely	ből	
ta	vasz	 vé	gén	 ki	re	pül	nek	 az	 ara	nyos	 kis	ma	da	rak.	 A	 kör	nyé	ken	
ki	kelt	 ma	da	rak	 egy	 ré	sze	 hely	ben	 kez	di	 ki	épí	te	ni	 az	 éle	tét,	 de	
na	gyobb	ré	sze	el	megy	má	sik	élő	he	lyet	ke	res	ni.	En	nek	oka	az	élő
hely	te	lí	tett	sé	ge.
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A fe ke te har kály	négy	pél	dá	nyá	val	igen	jó	adat	nak	szá	mít.	Mind	a	
ket	tő	pár	köl	tött	is.	A	nagy	fa	ko	páncs	el	ér	he	ti	a	1525	pél	dány	szá
mot	is.
A kö zép fa ko páncs nak	 egy	 pél	dá	nyát	 si	ke	rült	meg	fi	gyel	nie	Berty	
Mihálynak,	amíg	a	kis fa ko páncs ból	a	szi	ge	ten	csak	egy	pár	fész
kelt.
A zöldküllő	 is	két	pél	dány	ként	kép	vi	sel	tet	te	ma	gát	a	ma	dár	 lis	tán.	
De	ezek	még	csak	a	har	kály	fé	lék.
	 Má	sik	 ilyen	 ér	de	kes	 cso	por	tot	 al	kot	nak	 az éne kes ma da rak. 
A	 fák	 ko	ro	na	szint	jé	ben	 a	ma	da	rak	 ro	va	rok	ból	 él	nek.	A	 táp	lá	lé	kot	
vagy	ma	guk	fo	gyaszt	ják	el	vagy	a	fi	ó	ká	kat	ete	tik	ve	lük.
Az	 év	szak	ok	 vál	to	zá	sá	val	 a	 „ro	var	kí	ná	lat”	 alább	 hagy	 és	 ezért	
egyes	fa	jok	té	li	szál	lás	ra	vo	nul	nak.	Még	sem	min	den	ma	dár	kö	vet
he	ti	ezt	a	túl	élé	si	stra	té	gi	át.
	 A	ma	dár	fa	jok	egész	so	ra	úgy	ala	kí	tot	ta	ki	az	éves	 táp	lál	ko	zá	si	
szo	ká	sa	it,	hogy	nyá	ron	fő	leg	ro	va	rok	kal	táp	lál	ko	zik,	té	len	el	ső	sor
ban	mag	vak	kal	és	bo	gyók	kal.	E	nél	kül	az	át	ál	lás	nél	kül	pél	dá	ul	a	
ci	ne	gék	nem	tud	ná	nak	élet	ben	ma	rad	ni.	A	ci	ne	gék	a	rö	vid	kis	ke	rek	
szár	nyuk	kal	ki	tű	nő	en	tud	nak	a	le	vél	zet	kö	zött	ügyes	ked	ni,	de	ezek
kel	a	szár	nyak	kal	nem	le	het	kon	ti	nen	se	ket	át	sze	lő	út	ra	in	dul	ni.	Nyá
ron	 te	hát	 ro	var	 evők	 a	 té	li	 fél	idő	ben	 pe	dig	 mag	evők.	 Ez	 per	sze	
egy	sze	rűb	ben	hang	zik	mint	va	ló	já	ban.	Egy	részt	az	át	ál	lás	meg	nö
ve	li	a	gyo	mor	és	az	emész	tés	tel	je	sít	mé	nyé	nek	a	meg	vál	to	zá	sát.
Más	részt	 az	 ál	la	ti	 táp	lá	lék	ról	 a	 nö	vé	nyi	 táp	lá	lék	ra	 va	ló	 át	té	rés	sel	
meg	vál	to	zik	a	ma	dár	ener	gia	mér	le	ge	is.	A	ro	var	fe	hér	je	vi	szony	lag	
kön		nyen	emészt	he	tő.	A	nö	vé	nyek	ben	fel	hal	mo	zott	cel	lu	lózt	a	ma	da
rak	egy	ál	ta	lán	nem	tud	ják	meg	emész	te	ni.	Eh	hez	ne	kik	egy	meg	ha
tá	ro	zott	szimbióta	mikróbákra	van	szük	sé	gük,	me	lyek	az	emész	tő
rend	szer	ben	fel	bom	laszt	ják	a	cel	lu	lózt.
A	leg	több	nö	vé	nyi	al	ko	tó	rész	ben	a	fe	hér	je	csak	olyan	kis	men		nyi
ség	ben	for	dul	elő,	hogy	a	nö	vény	evők	öt	szörtíz	szer	an		nyi	táp	lá	lé
kot	 kell	 el	fo	gyasz	ta	ni	uk,	 hogy	 ugyan	an		nyi	 fe	hér	jé	hez	 jus	sa	nak.	
Te	hát	az	ap	ró	ma	da	rak	csak	olyan	nö	vé	nyi	táp	lá	lé	kot	vá	lasz	ta	nak,	
amely	 kü	lö	nö	sen	 gaz	dag	 tü	ze	lő	anyag	ban,	 te	hát	 szén	hid	rát	ban	 és	
zsír	ban.	Ilye	nek	a	nö	vé	nyi	mag	vak	és	a	fák	ter	mé	sei.
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 Ami	már	„nem	fog	ha	tó”	a	ro	va	rok	ra,	az	a	ví zi ma da rak	so	ka	sá	ga.
A	ví	zi	ma	da	rak	egykét	ki	vé	tel	lel	szi	go	rú	an	víz	hez	kö	töt	tek.	A	köl
té	sük	is	csak	vi	zes	élő	hely	hez	kap	cso	ló	dik.	Ve	gyük	pél	dá	nak	a	ré	ce
fa	jo	kat.	A	ré	cék	ki	ke	lé	sük	kor	el	hagy	ják	a	fész	kü	ket,	mi	vel	min	den	
lúd	és	 ré	ce	faj	 fé	szek	ha	gyó.	Egy	 to	jás	ból	ki	kelt	kis	ma	dár	nem	 tud	
még	 re	pül	ni,	 de	 jár	ni,	 úsz	ni	 azt	már	 tud,	 ezért	kell	 len	nie	va	la	hol	
víz	nek,	mert	sok	ve	szély	fe	nye	ge	ti	a	ki	csi	ket	egy	víz	kö	zei	te	rü	le	ten.
	 A	szi	ge	ten	csak	a	tőkésréce és a jég ma dár	köl	té	sé	ről	tu	dok.
El	len	ben	a	köl	tés	sel	igen	nagy	szám	ban	je	len	nek	meg	a	ta	va	szi,	őszi	
és	a	té	li	át	vo	nu	lók	il	let	ve	ven	dé	gek.	A	szi	get	nyu	gat	fel	öli	ol	da	lán	
két	2530	mé	ter	hos		szú	sar	kan	tyú	nyú	lik	a	víz	be.
A	há	rom	év	szak	át	vo	nu	lói	sze	re	tik	a	nyu	godt,	las	sú	víz	fo	lyá	sú	te	rü
le	te	ket.
	 A	ma	da	rak	vo	nu	lá	sá	nak	fő	okai	a	hi	deg,	a	me	leg	és	a	 táp	lá	lék	
hi	ány.	Ez	a	hely	zet	a	gó lya fé lék nél	is.	A	gó	lyák	fő	táp	lá	lé	kai	a	hal,	
a	két	él	tű	ek	és	egyéb	ví	zi	ál	la	tok.	Mi	vel	tél	kö	ze	led	té	vel	a	ví	zi	ál	lat	ok	
el	búj	nak	az	iszap	ba,	eset	leg	még	a	víz	fel	szí	ne	is	be	fagy,	így	sem	mi	
esé	lyük	a	táp	lál	ko	zás	ra	és	az	élet	ben	ma	ra	dás	ra.	Ezért	kény	te	le	nek	
vá	lasz	ta	ni	 a	 10.000	 ki	lo	mé	te	res	 utat	 át	 Af	ri	ká	ba.	 Van	nak	 olyan	
ma	dár	fa	jok,	ame	lyek	ki	mon	dot	tan	a	hi	deg	mi	att	jön	nek	Ma	gyar	or
szág	ra,	 egy	ben	Göd	re.	 Ezek	 a	 vo	nu	lá	sok	 na	gyon	 sok	 ve	szély		lyel	
jár	nak.	A	 ván	do	rok	nak	 kö	rül	be	lül	 a	 fe	le	 tér	 vis		sza	 a	 köl	tő	hely	re.	
A	vo	nu	lás	tu	da	ta	már	szü	le	té	sük	ide	jén	meg	van	az	érin	tett	ma	da	rak
ban.	A	vo	nu	lás	„vé	gez	té	vel”	ugyan	ar	ra	a	fé	szek	re	il	let	ve	köl	tő	te	rü
let	re	tér	nek	vis		sza.	
	 Nos	a	ví	zi	ma	da	rak	nem	al	kot	nak	szo	ros	rend	szer	ta	ni	egy	sé	get,	
mint	pél	dá	ul	a	bag lyok	vagy	a	gya	ko	ri	ger lék-ga lam bok,	me	lyek	
kü	lönkü	lön	 egy	sé	ges	 ren	dek	be	 so	rol	ha	tók.	Az	úszó	ma	da	rak	 egy	
ré	sze	a	víz	fel	szí	nén	ke	re	si	táp	lá	lé	kát,	min	dent	fel	szed	nek	ami	kön
nyebb	 a	 víz	nél,	 de	 ne	he	zebb	 a	 le	ve	gő	nél.	 Má	sok	 töb	béke	vés	bé	
hosszú	nya	ku	kat	dug	ják	a	víz	alá	és	há	tul	só	fe	lü	ket	fel	fe	lé	for	dít	va	
grundolnak	(ke	res	gél	nek)	a	víz	alatt.	Eköz	ben	az	iszap	ból	sze	de	ge
tik	ki	a	nö	vé	nyi	és	ál	la	ti	ere	de	tű	táp	lá	lé	kot.	Az	úszó	ma	da	rak	egy
faj	ta	 át	me	ne	tet	 je	len	te	nek	a	bu	kó	ma	da	rak	 fe	lé.	Ezek	az	utób	bi	ak	
táp	lá	lé	ku	kat	a	mély	ben	szer	zik	meg.
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A	Du	na	vi	ze	ta	vas		szal,	ős		szel	és	té	len	igen	kel	le	met	le	nül	hi	deg,	de	
ez	egy	ál	ta	lán	nem	baj	a	ví	zi	ma	da	rak	nak.
	 Hogy	a	víz	me	le	get	el	vo	nó	ha	tá	sát	csök	kent	sék	az	úszó és bu kó-
ma da rak,	kü	lön	bö	ző,	de	ha	tá	sos	vé	de	ke	zé	si	me	cha	niz	must	fej	lesz
tet	tek	ki.	
	 Ezek	 a	 ma	da	rak	 jó	val	 na	gyob	bak	 mint	 a	 szá	raz	föld	ön	 élők.	
Ökör	szem	 vagy	 Ki	rály	ka	 mé	re	tű	 ví	zi	ma	dár	 nin	csen.	Az	 úszó	 és	
bu	kó	ma	da	rak	 lá	ba	ik	 vér	erek	kel	 csak	 ke	vés	sé	 van	nak	 át	sző	ve,	 így	
vál	to	zó	me	leg	test	ré	szek	tár	sul	nak	az	egyéb	ként	ál	lan	dó	hő	mér	sék
le	tű	szer	ve	zet	tel.
	 Emel	lett	 a	 lá	bon	 át	ha	la	dó	 vér	 egy	faj	ta	 hő	cse	re	 ré	vén	 ener	gi	át	
spó	rol	va	 le	hűl.	 A	 ví	zi	ma	da	rak	 tol	la	za	ta	 na	gyon	 tö	mör,	 az	 úszó	
fa	jok	nál	le	ve	gőt	is	tar	tal	maz,	en	nek	víz	ta	szí	tó	sze	re	pe	is	van.
A	fa	jok	több	sé	ge	a	fartomirigyből	nyert	ola	jos	vá	la	dék	kal	zsí	roz	za	
a	tol	la	za	tát.	Má	sok	nak	pél	dá	ul	a	gém fé lék nél	úgy	ne	ve	zett	pú	der	tol
la	ik	van	nak,	ezek	olyan	tol	lak	me	lyek	víz	ta	szí	tó	por	rá	om	la	nak	szét,	
ezt	cső	rük	kel	osz	lat	ják	szét	s	így	te	szik	víz	hat	lan	ná	„toll	ru	há	ju	kat”.
Ez	az	oka	hogy,	nem	fáz	nak	az	akár	je	ges	Du	na	víz	ben	az	úszó	és	a	
bu	kó	ma	da	rak.	A	víz	ben	úsz	ká	ló	ma	dár	csa	pat	hoz	rend	sze	rint	csat	la
koz	nak	más	fa	jok	is.	Van	olyan	mi	kor	négy	öt,	vagy	an	nál	is	töb	ben	
csat	la	koz	nak	kö	zös	éle	lem	szer	zés	re	mé	nyé	ben.	Az	is	meg	esik	hogy,	
egy	több	tí	zes	csa	pat	ma	dár	tag	jai	szin	te	egy	szer	re	buk	nak	le	a	víz	
alá,	így	igen	csak	ne	héz	őket	fi	gyel	ni.
	 A	szi	get	gaz	dag	éne kes	ma	dár	vi	lá	ga	mi	att	egy	re	na	gyobb	faj	és	
pél	dány	szám	ban	 je	len	nek	meg	a	ra ga do zó ma da rak.	Mi	vel	min
den	 ra	ga	do	zó	ma	dár	 zsák	mány	szer	zés	ből	 él,	 ezért	 ahol	 nagy	 pél
dány	szám	ban	van	nak	a	kis	éne	kes	ma	da	rak,	oda	fog	nak	jár	ni	táp	lál
koz	ni.	De	a	va	dá	sza	tuk	vé	ges,	ugyan	is	sok	ra	ga	do	zót	nem	bír	el	a	
szi	get.	Ha	vé	sze	sen	csök	ken	ne	a	éne	ke	sek	ál	lo	má	nya,	ak	kor	a	ra	ga
do	zók	na	pi	hús	be	vé	te	le	is	igen	csak	csök	ke	nő	ten	den	ci	át	mu	tat	na.	
Ilyen	kor	 in	kább	 át	megy	 egy	 má	sik	 te	rü	let	re	 va	dász	ni.	 Eb	ben	 az	
eset	ben	új	ra	emel	ked	ni	kez	de	ne	az	éne	kes	ma	da	rak	szá	ma.
Ezt	az	ügyes	mér	le	ge	lést	na	gyon	jól	ki	ta	lál	ta	a	ter	mé	szet.
	 Na	gyon	 jel	lem	ző	 hogy,	 a	 leg	na	gyobb	 faj	szám	mal	 ren	del	ke	ző	
te	rü	le	tek	 a	 pusz	ták	 a	 le	ge	lők	 és	 a	 szán	tó	föl	dek,	mely	 egy	ér	tel	mű	
hogy,	a	rág	csá	lók	mi	att	van.	
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Moz	gá	suk	egyé	nen	ként	vál	to	zik,	van	olyan	ami	olyan	lom	hán	száll	
hogy,	„ka	nya	rod	ni	is	alig	tud”.	Ter	mé	sze	te	sen	van	nak	olya	nok	ame
lyek	hi	he	tet	len	ügyes	ség	gel	ka	nya	rog	nak,	fo	rog	nak	és	ma	nő	ve	rez
nek	a	le	ve	gő	be.
Szi	ge	ten	meg	fi	gyelt	öly	vek	nek	a	kö	pe	tét	is	meg	ta	lál	tam.	A	köpetlést	
nem	csak	a	öly	vek,	ha	nem	a	ba	goly	fé	lék	is	csi	nál	ják.	
	 Mi	vel	a	cson	tot	és	a	szőrt	nem	tud	ják	meg	emész	te	ni,	ezért	egy	
gom	bóc	for	má	já	ban	el	tá	vo	lít	ják	a	szer	ve	ze	tük	ből.	
Egy	 kö	pet	 mé	re	té	ből,	 alak	já	ból	 és	 hogy,	 hol	 ke	rült	 meg	ta	lá	lás	ra,	
meg	le	het	mon	da	ni	hogy,	mit	evett	és	hogy,	mi	lyen	élet	tér	ben	él	te	
az	éle	tét.	A	 ra	ga	do	zók	nak	 jel	leg	ze	tes	kam	pós	cső	rük	van,	mel		lyel	
kön		nyen	szét	tud	ják	tép	ni	a	húst.	Meg	em	lí	te	ném	a	leg	na	gyobb	ra	ga
do	zó	ma	da	rat	amely	elő	for	dult	a	Szi	ge	ten,	per	sze	csak	át	vo	nu	ló	ként	
lett	re	giszt	rál	va,	ez	a	ma	dár	nem	más	mint	a	ré ti sas. 
	 Nem	 a	 ma	dár	vi	lág	hoz	 kap	cso	ló	dik	 a	 szi	get	 em lős vi lá ga,	 de	
ér	de	mes	 egy	 pár	 szót	 em	lí	te	ni	 ró	la.	 Kis	em	lő	sök	ben	 an		nyi	ra	 nem	
gaz	dag,	 de	 ami	meg	 ta	lál	ha	tó	 az	 is	 kü	lön	 em	lí	tést	 ér	de	mel.	Csak	
olyan	fa	jok	él	het	nek	hu	za	mo	san	egy	más	mel	lett,	ame	lyek	nek	kör
nye	ze	ti	igé	nye	ik	éle	sen	el	kü	lö	nül	nek.	Ezért	a	szi	ge	ten	nem	a	fa	jok	
vé	let	len	sze	rű	en	ös		sze	do	bált	hal	ma	zát	 ta	lál	juk,	ha	nem	fi	no	man	ös	
sze	han	golt	éle	tű	kö	zös	sé	ge	ket,	ame	lyek	ben	az	egyes	fa	jok	nak	pon
to	san	meg	ha	tá	ro	zott	sze	re	pük	van.	Az	em	lő	sök	rang	lét	rá	ján	min	dig	
meg	ta	lál	ha	tó	ak	a	csúcs	ra	ga	do	zók,	ez	jel	lem	zi	az	ös		szes	leg	ki	sebb	és	
leg	na	gyobb	te	rü	le	tet,	eb	ben	ben	ne	van	a	szi	get	is.	Bi	zo	nyí	tott	tény,	
hogy	a	fel	mért	te	rü	le	ten	a	csúcs	ra	ga	do	zó	egy	öreg	hím	ró ka.	En	nek	
a	te	rü	let	nek	a	fa	u	ná	ja	nem	pusz	tán	az	össz	hang	ban	élő	fa	jok	kö	zös
sé	ge,	ha	nem	az	em	ber	ál	tal	be	fo	lyá	solt	fej	lő	dés	rend	kí	vü	li	ke	reszt
met sze te is. 
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A Gö di-szigeten elő for du ló je len tő sebb ma da rak név jegy zé ke 
és ter mé szet vé del mi stá tu szuk
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ÖsszefoglalásaGöd-szigetjelentőségérőlésvédelméreteendőfel-
ada tok ról 

	 A	ta	nul	mány	ban	meg	em	lí	tett	té	nyek	alap	ján,	el	mond	hat	juk	azt:	
hogy	rend	kí	vü	li	vé	de	lem	re	len	ne	szük	ség	a	szi	ge	ten!
Ami	nem	meg	va	ló	sít	ha	tat	lan,	 ha	 egy	ki	csit	min	den	 em	ber,	 aki	 az	
em	lí	tett	te	rü	le	ten	jár	és	oda	fi	gyel	a	kör	nye	ze	té	re	és	azt	rend	ben	tart
ja,	ak	kor	még	cso	dá	la	to	sabb	és	ér	té	ke	sebb	len	ne	a	Gö	di	(homok)
sziget.	

Ös  sze fog lal va	szi	get	ter	mé	szet	vé	del	mi	je	len	tő	sé	gét	
	 	•	A	 Du	na	 kö	zép	ső	 sza	ka	szán	 a	 bel	te	rü	le	ti	 és	 fő	ként	 az	 ár	té	ri	

er	dők	erő	sen	vis		sza	szo	rul	tak	az	erős	be	épí	tés	mi	att.	Göd	nek	ez	
a	 kis	 ré	sze	 „meg	me	ne	kült”	 et	től.	Kü	lön	le	ges	ség,	 ami	 per	sze	
nem	 is	 olyan	 ré	gen	 még	 ter	mé	sze	tes	 volt,	 hogy	 vi	szony	lag	
érin	tet	le	nül	él	az	ár	té	ri	er	dő	élő	vi	lá	ga.	A	nyá	ri	ter	he	lés	után	a	
té	li,	ta	va	szi	ár	vi	zek	ide	jén	tud	re	ge	ne	rá	lód	ni	a	te	rü	let.

	 	•	Az	ár	té	ri	er	dők	gaz	dag,	vál	to	za	tos	nö	vény	vi	lá	gá	nak	kép	vi	se	lői	
nagy	faj	és	egyed	szám	ban	for	dul	nak	elő	itt.

	 	•	Je	len	tős	az	itt	te	le	lő	és	ős		szel,	ta	vas		szal	vo	nu	ló	ma	da	rak	faj	szá
ma.

	 	•	Az	 ár	vi	zek	 ha	tá	sá	ra	 a	 ta	laj	fej	lő	dés	 (ese	ten	ként	 deg	ra	dá	ció)	
fo	lya	ma	tos	a	Szi	ge	ten	és	a	part	be	épí	tet	len	ré	sze	in.

	 	•	A	par	ti	nö	vény	zet	és	a	part	ol	dal	ban	ere	dő	for	rá	sok	vé	del	me	és	
ter	mé	sze	tes	kör	nye	ze	té	nek	biz	to	sí	tá	sa	puf	fer	zó	na	ként.

	 	•	Nem	el	ha	nya	go	lan	dó	tény,	hogy	egy,	a	zöld	fe	lü	le	tek	ér	té	ke	lé	sé
re	ki	dol	go	zott	mód	szer	sze	rint,	a	Szi	ge	ten	ta	lál	ha	tó	er	dő	zöld
fe	lü	le	ti	ér	té	ke	160	mil	lió	fo	rint!

	 	•	A	vi	zes	élő	he	lyek	re	jel	lem	ző	faj	gaz	dag	ság.
	 	•	Idén	ko	ra	ta	vas		szal,	a	már	ci	u	si	ár	víz	ide	jén	már	29 nö vény fajt 

le	he	tett	lát	ni,	köz	tük	vé	dett	lágy	szá	rú	nö	vé	nye	ket	is!
	 	•	Az	ál	lan	dó	jel	leg	gel	il	let	ve	kü	lön	bö	ző	idő	szak	ok	ban	itt	elő	for

du	ló	109 ma dár faj	élet	te	ré	nek	meg	őr	zé	se.

	 Ezen	a	 te	rü	le	ten	a	 természetközeli	 tár	su	lás	em	be	ri	be	avat	ko	zás	
nél	kül	már	hos		szú	ide	je	élet	ké	pes,	an	nak	el	le	né	re,	hogy	a	kör	nyék
be	li	ek	szá	má	ra	a	ho	mok	pa	dok	mi	att	ked	velt	für	dő	hely.	
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	 A	 meg	lé	vő	 ér	té	kek	 mel	lett	 né	hány,	 a	 be	épí	tett	ség	ből,	 ál	lan	dó	
kör	nye	zet	ter	he	lés	ből	adó	dó	ne	ga	tív	ha	tás	sal	is	szá	mol	nunk	kell:
Ezt	a	cso	dá	la	tos	kör	nye	zet	meg	ma	ra	dá	sát	mind	a	ter	mé	sze	ti	kö	rül
mé	nyek,	mint	több	eset	ben	lel	ki	is	me	ret	len	egyé	nek	ve	szé	lyez	te	tik.
	 Saj	nos	a	szi	get	észa	ki	csú	csá	nál	a	fo	lyó	áram	lás	és	a	part	ol	dal	
geo	grá	fia	vi	szo	nyai	mi	att	a	me	der	ben	fel	töl	tő	dés	ta	pasz	tal	ha	tó,	ami	
az	el	múlt	évek	ben	az	is	mert	idő	já	rá	si	(nyá	ri	hos		szan	tar	tó	szá	raz	ság,	
nagy	ár	vi	zek)	vi	szo	nyok	mi	att	je	len	tő	sen	fel	gyor	sult.	Ezt	sú	lyos	bít
ja	a	mel	lék	ágat	el	zá	ró	kő	gát,	mely	ből	amen		nyit	le	het	fel	kell	szed	ni.	
A	prob	lé	mák	meg	ol	dá	sá	ra	több	le	he	tő	ség	jö	het	szó	ba.	A	meg	fe	le	lő,	
min	den	ki	szá	má	ra	el	fo	gad	ha	tó	va	ri	áns	szé	les	kö	rű	szak	mai	és	tár	sa
dal	mi	egyez	te	tést	igé	nyel.
 Aszigetélővilágánakéletébenfontostényezőalakosok,területet
használókmagatartásais.Megfelelőjogkövetőéskultúráltmaga
tar tás pe dig csak ak kor vár ha tó el min den lá to ga tó tól, ha a te rü let 
tulajdonosa,kezelőjemindentmegteszaterületvédelmeésalako
sokmegfelelőtájékoztatásaérdekében.
	 Emel	lett	tel	je	sen	gá	tat	kell	vet	ni	a	ta	laj	rom	bo	ló	au	tós	és	mo	to	ros	
ran	da	lí	ro	zás	nak	a	me	der	ben	és	a	víz	par	ton,	és	meg	aka	dá	lyoz	ni	az	
il	le	gá	lis	vagy	fél	il	le	gá	lis	fa	ki	vá	gá	so	kat.
 Ha	vas	At	ti	la	hat	éve	vizs	gál	ja	a	kör	nye	ze	tünk	ben	lé	vő	vi	zes	élő
he	lye	ket	így	a	sződi	és	a	gö	di	kék	per	jés	láp	ré	te	ket,	a	Sződrákosi	és	
az	 Il	kapa	ta	kot,	 a	 gö	di	 Fe	ne	ket	lenta	vat	 és	 je	len	 té	mán	kat,	 a	
Gö	di(Homok)szigetet.	 Ezek	 az	 élő	he	lyek	 in	di	ká	tor	ként	 szol	gál
nak,	hisz	már	ki	sebb	kör	nye	zet	ká	ro	sí	tás	ese	tén	is	gyor	san	le	rom	la
nak. Az	utób	bi	idő	ben	ha	zánk	ban	is	csök	ken	a	te	rü	le	tük	(Eu	ró	pá	ban	
ez	zel	saj	nos	az	élen	já	runk	mos	ta	ná	ban),	a	fel	töl	té	sek,	az	épít	ke	zé
sek,	a	víz	szen		nye	zés,	és	fa	ki	ter	me	lés	mi	att.	Szük	ség	van	a	meg	ma
radt	 te	rü	le	tek	 pon	tos	 fel	mé	ré	sé	re,	 s	 nem	csak	 ter	mé	szet	vé	del	mi	
ol	ta	lom	alá	kell	he	lyez	ni,	ha	nem	a	la	kos	ság	gal	is	meg	kell	is	mer	tet
ni	fon	tos	sá	gu	kat.	
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Csillagvirág

Odvas keltike

Kónya vicsorgó
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Macskabagoly

Nagy fakopács

Őszapó

Vörösbegy

Ökörszem
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Jogszabályi lehetőségek a sziget védelmére

A ter mé szet vé del mé ről (1996. évi LIII. tv.) és az er dő ről (1996. 
évi. LIV. tv.) szó ló tör vé nyek kö te le zett sé ge ket ír nak elő a ter-
mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló te rü let vé del mé re, il let ve le he-
tő sé get biz to sí ta nak bi zo nyos meg elő ző in téz ke dé sek meg té te lé-
re a te rü let tu laj do no sa az ön kor mány zat ré szé re.
A ron gá lók kal, a jog erős en ge dél  lyel nem ren del ke ző fa ki ter me-
lők kel, a ter mé sze tes ál la pot meg vál to zá sát ho zó jog el le nes te vé-
keny sé gek el len ki szab ha tó bír ság meg ál la pí tá sá nak és a ha tá-
ro zat ba fog lalt szank ci ók ér vé nye sí té sé nek sza bá lya i ról pe dig a 
33/1997 (II. 20.) szá mú kor mány ren de let gon dos ko dik.
Az ön kor mány zat ha tó sá gi és tu laj do no si, va la mint a ci vil szer-
ve ze tek se gí tő te vé keny sé ge ha té kony le hes sen, ös  sze kell fog ni 
a vá ros min den pol gá rá val kö zös kin csünk a Gö di-szi get gaz dag 
élő vi lá gá nak ma ra dék ta lan meg őr zé sé re. 
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VASS DÁ NI EL

A gö di gáz ló
 Egy nap sü té ses dél utá non a Sze der ut cá ban gyü mölcs fa met szés 
közbenfogalmazódottmegbennemakérdés:mikésztethetteősein
ket ar ra, hogy ép pen Göd re épít se nek egy föld vá rat. Hi szen Göd 
akkoribancsakaprófalulehetett,egyakkormégjelentéktelenútvo
nal men tén. Kö zel ben van az Il ka pa tak, ahon nan vi zet le het nyer ni, 
azárvízmentesmagaslatrólkitűnőrálátáseshetaDunára,deilyen
adott sá gok mi att sok más hely re is le het ne föld vá rat épí te ni. 
Ám bár ezek az ob jek tu mok a szó szo ros ér tel mé ben nem vol tak 
ténylegesföldvárak,hiszenfatörzsekalkottákavárakkazettásszer
ke ze tét. Eze ket a ka zet tá kat töl töt ték ki föl del. Mi u tán a fa el kor hadt 
jött lét re a „föld vár”.
 Az tán eszem be ju tott a rómaierődis,melyugyancsakGödterü
leténtalálható.Arómaiakmegkérdőjelezhetetlenkatonaiismeretei
feltételezték,hogyezenaterületenkellettlennievalamikiemelkedő
stra té gi ai adott ság nak. 
 Dunakeszinél, és a vele szemben lévő horányi kikötőerőd egy
stratégiailag fontos átkelőhelyet védett, ahol a hajók zavartalanul
közlekedhettekakétpartközöttháborúsidőszakokbanis.
ACsörszároklegdélebbiágaugyanúgyDunakeszitőldélreindulta
Dunapartjától, ott húzódott nyugatról keletre, ahol a Dunakeszi
gyártelepiállomástvonattalelhagyvaaDunafeléegyvasútiőrház
áll. Ez a sánc ké pez te a ha tárt a szar ma ták és a kvádok kö zött. 
A rómaiak azonban ettől néhány kilométerrel északabbra akarták
fel épí te ni ha tal mas ka to nai lé te sít mé nyü ket. Va jon mi ért?
 Településneveketkutatvaa térképen,érdekesdolografigyelhe
tünkfel.DunaföldváraDuna,Tiszaföldvár,Bácsföldvár,Szabolcs
a Tisza, Székelyföldvár a Maros partján található. Földvárakat,
várakatelőszeretettelépítettekstratégiaifontosságúfolyamiátkelő
he lyek hez.
 Földvárakat építettek még útkereszteződésekhez is.A jelentő
sebbekmégis ahonfoglaláselőtti időkből származtak,melyeknek
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több sé ge és Szent Ist ván ural ko dá sa alatt vár me gyei köz pont lett. 
Afentebbemlítettföldvárakmindegyikeegyfolyamiátkelőhelyet
biz to sí tott, le het sé ges, hogy Gö dön an nak ide jén is fon tos du nai 
átkelőhelyvolt?
 Dunával foglakozó régebbi szakkönyvekbengyakran említik a
gö di gáz lót, mint a du nai ha jó zás egyik ko moly aka dá lyát. A gáz ló 
olyan hely a fo lyó ke reszt met szet ében, ahol ide ig le ne sen nincs meg 
ahajózáshozszükségeskétméteresmélység.EzpontGödönnelen
nemeg?Hiszen aki fürdöttmár a Dunában tudhatja, hogy a víz
gyorsanmélyül,éserősasodrás.Ezazonbanrégennemígyvolt,
csupánaszabályozássorán,azelmúlt150évbenalakultkiajelen
le gi hely zet. 
 A mellékelt színes térkép 1929ben készült a Magyar Királyi
Ál la mi Tér ké pé sze ti In té zet ben, a vizisportolók szá má ra, me lyet 
mél tó hely il let meg a Gö döt be mu ta tó tér ké pek kö zött. 
 ArégigödiekemlékezhetnekaKisDunára,melybenmégnem
húzódottkeresztbenagát.Ezenmaaszigetmárkönnyedénmegkö
zelíthető.EzaDunaágakkoribanmégnagyonisélővoltéssokkal
szé le sebb is, mint azt ko ra be li fény ké pek iga zol ják. A rész le tün kön 
jólkivehetőekakorabeliszintvonalakaDunamedrében,melyeka
sza bá lyo zás fo lya ma tá nak fe lé nél fenn ál ló ál la po to kat tük rö zi. 
 AFegyveresiszigetmáraSzentendreiszigetrészétképezi,dea
Gödiszigetet még nem kapcsolták a parthoz. Ezt csak 1949ben
vé gez ték el. A tér kép mel lék let alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a 
DunamedreGödnélolyannyiraellaposodik,hogynemisérielakét
mé te res mély sé get kö ze pes víz szint nél. A kiság gátjánál ez azt 
je len tet te, hogy át le he tett gya lo gol ni a Szent end rei szi get re, úgy, 
hogyafejünknemislettvizes.Alacsonyvízálláseseténpedigelő
fordulhatott,hogyaDunacsakderékigértmégaközepénis.Kép
zeljükcsakel,hogymilyenegyszerűenátkelhettekittakeletfelől
érkezőlovasbarbárok,akikarómaiterületekellenindultak.
 Azsemlehetvéletlen,hogyaMagyarországRégészetiTopográ
fiája c. könyv által is említett, de egyben megkérdőjelezett gödi
római kori őrtorony (szeszgyár, kikötő és egyéb létesítmények)
ép pen a Köz tár sa ság út vé gén állt. Pon to san ott, ahol a du nai se kély 
gödigázlókezdődikésa110es(árvízjártaésárvízmentesterületeket 
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nagyjábólelválasztó)szintvonalelszakadaparttóléshúzódikáta
kettesútonistúlrakeletfelé.Elméletemszerintarómaierődésaz
ÁrpádkoriföldvárkeletkezéseösszefüggaGö di Gáz ló lé té vel. 

Ér de mes meg vizs gál nunk te hát a Du na gö di sza ka szát és an nak 
tör té ne tét.

 AKárpátmedencébenazutolsó,(Pannon)beltó(belsőtó)körül
belülkétkétmillióéveszűntmegafeltöltődésésazAlföldkiemel
kedésekövetkeztében.A feltöltődéskorábanmár létezett aDuna,
azonbanekkorBécsfelől,aBalatonakkormégnemlétezőmeden
céjénkeresztül egyenesendél felé tartott és aDrávamedencében
elterülő Szlavón beltóba (belsőtóba) ömlött. A kétmillió éve élt
gödiekekkormégazŐsGarampartjánéltek.KeletfeléazŐsIpoly
északdélivölgyehúzódott,nagyjábólamaiGalgavölgyben.
 ADunaaGleichenbergKeszthelyközötthúzódóhátságkiemel
ke dé sé vel ke rült mai med ré be, mely gá tol ta a dé li fe lé tar tó fo lyást. 
 Másfélmillió évvel ezelőtt a Duna már mai medrében folyt a
Dunakanyarban,azonbanGödtőldélreegyenesenSzegedfeléfor
dult,itttalálkozottaTiszával.AKiskunsághomokjaaDunahorda
lékábólszármazik.ElhagyottDunamederadunakesziÓceánárok,
sőtabudapestiNagykörútnyomvonalais.
 Egy sül  lye dés kö vet kez té ben fo ko za to san nyu gat fe lé ván do rolt 
afolyammedre,mígelnemértemaihelyzetét.Jelenkorivándorlá
sa to vább tart nyu gat fe lé, en nek kö vet kez té ben pusz tul a lösz fal 
PaksnálésDunaföldvárnálajobbparton.
 ADunaaDunakanyartelhagyvalerakjahordalékát,alsószakasz
jellegűfolyóváválik.EnnekbizonyítékaaSzentendreisziget.Akét
ágaazonbanettőlfüggetlenülközépszakaszjellegetmutat,helyen
kéntalsószakaszjellegreutalószigetekkelmegszakítva.Agödigáz
lóisegyilyenalsószakaszjellegű,rövidrészeaDunának.Ahorda
lékból a lelassuló víz két szigetet épített, a Gödi, és Fegyveresi
szi ge tet. A szi ge tek föld ta ni lép ték ben szá mol va igen fi a ta lok. Ha 
feltételezzük,hogyálltaKöztársaságútvégébenarómaiőrtorony,
akkornagyonvalószínű, hogy aGö di-szi get akkoribannem léte
zett,ugyaniszavartavolnaazőrökkapcsolattartásátatúlparttal.Így
a„miHomokszigetünk”nemlehetidősebb1600évesnél.
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Légi felvétel, 
(sötét barna – erdő; világos barna – gyepek; zöld – szántó; kék – folyó, patak
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 AzAlpokutolsójégkorszakótaelolvadtjegébőltáplálkozóbővi
zűDunaegészenPaksig tudta szállítanikavicsát.A rendelkezésre
állójégcsökkenésemiattaDunavízhozamaésezzelmunkavégző
képességeiscsökkent.AfolyószabályozásokelőttaCsallóközhor
dalékkúpjaépültebbőlagörgetetthordalékanyagból.AXX.század
osztrák és szlovák vízerőmű építései következtében aMagyaror
szágraérkezőhordalékmennyiségelecsökkent.
 A hordalékhiánynak és a mederkotrásoknak köszönhetően a
Dunamedreésapartmentitalajvízszintjeegyreinkábbcsökken.
Aza felhalmozódóhordalék,melyaGödi (Homok)szigetutóbbi
évtizedekben végbement növekedését okozta elsősorban a gödi
oldalon felépített vízvédelmi műtárgyakkal hozható kapcsolatba.
A 2003. év szep tem be ri ala csony víz ál lás kor be bi zo nyo so dott, hogy 
a szi get dé li csücs ke már az alsógödi stran dig hú zó dik. A hor gá szok 
általközkedveltsarkantyúkközelítettékasodorvonalataszigetmo
nostori oldal felé. A jelenlegi sodorvonalat a Dunán közlekedő
ha jók út ja je lö li ki. A vízisport tér ké pen ezt szag ga tott kék vo nal lal 
je lö lik. Ez nagy já ból meg fe lel a mai ál la po tok nak.
 BátorfiJózsef,azelőzőalmanachbanírottcikkében(Gödsziget
okoztajegesárvízVácott1775.február15.én)rámutatarraatény
re, hogy a két szi get va la mi mó don sze re pet ját szott egy vá ci je ges 
ár víz ben. 
 Tör té nel mi ta nul má nya ink ból em lé kez he tünk, hogy Má tyás 
királytaDunajegénkoronáztákMagyarországkirályává.ADunaa
szabályozáselőttikisesése,széleséshelyenkéntlaposmedremiatt
hajlamos volt a gyakori befagyásra.A kanyarulat átvágásokmiatt
hosszalecsökkent,aszintkülönbségazonbanmegmaradt,ígysebes
ségefelgyorsult.Napjainkbanmárnagyontartóséshosszantartófagy
kel le ne ah hoz, hogy té len szá raz láb bal jus sunk át a túl só part ra. 
 A szé les és la pos me der ke reszt met szet okoz ta a je ges ár vi zet 
1775ben. A gödi gázlón megfeneklett jégtáblákból összefagyott
több mé ter ma gas gát meg emel te a víz szin tet, így a fel duz zadt fo lyó 
kilépettmedréből.
 Eb ben az év ben je ges ár víz nem csak Vá cott pusz tí tott, ha nem 
Pes ten is, ahol le ta rol ta és örök re el tün tet te a Fürdőszigetet, me ly
ensokmelegvizűforrásisfakadt.
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Pesteneztésaz1838asnagyárvizetaLágymányosigázlóokozta,
itt ala csony víz szint nél a jég táb lák ugyan úgy „zá tony ra fu tot tak”, 
mint a Gö di szi get nél ko ráb ban. 
 ADunaszabályozásasoránelsődlegesszempontvoltazárvízve
szélymegszüntetése és ahajózásbiztosítása.Először aXIX. szá
zad ban a Fegy ve re si szi ge tet csa tol ták a part hoz, hogy a me der 
keresztmetszetét szűkítsék. Ennek révén azt remélték, hogy a
Dunánaszűkebbmederbenlefolyótöbbvízmagátólmélyítiamed
ret.AFegyveresiszigetparthozkapcsolásasoránnemszűntmegaz
árvízveszély, hiszen 1941ben egy jeges árvíz elöntötte Surányt.
Ér de mes meg néz ni a má sik tér kép mel lék le tet, mely ép pen egy 
árvízkorkészültlégifelvételGödről.(mellékelve).
 Nagyszerűen kivehető a Duna egykori teljes medre, melyet a
fo lyó az ár víz ide jé re is mét bir tok ba vett. Ke reszt met sze te el éri az 
egykilométert.Jóllátsziktovábbáatöltés,mellyelaszigetetapart
hoz kap csol ták. Most en nek a te te jén egy út hú zó dik.
 A Duna nem tudta eléggé kimélyíteni a medrét kotrás nélkül.
Ennekokaamederanyagábankeresendő,ezazoligocénagyag,mely
Alsógödönapartfalatalkotja,végighúzódikaDunamedrealatt.Ala
csony víz ál lás nál na gyon szé pen ta nul má nyoz ha tók ezek az anya gok, 
aKossuthutcavégében,sőtaszigetmonostoripartonis.Azoligocén
agyagGödielőbukkanásaésahozzákapcsolódótalajvízforrásrend
szer iga zi geo ló gi ai kü lön le ges ség. Tóth Ta más du na ke szi geo fi zi kus 
PhD(Folyóvízi szeizmikusmérések2003)értekezésébenösszefüg
gés be hoz za a gö di gáz ló lé tét ezek kel az agyag ré te gek kel. 
 Ezazagyag idősebb,minta szemköztállóVisegrádihegység,
teháthosszúidőálltrendelkezéséreakőzettéváláshoz.Koranagy
jábólhuszonnégymillióévretehetőésegysekélytengerbenülepe
dett le,melynekmélyéből később vulkánok nőttek ki, ezeketma
BörzsönynekésVisegrádihegységneknevezzük.Azegykoritenge
rikörnyezetaKaribtengerhezhasonlítható,korallokéltekbenne,
partján pálmafák nőttek. Sekélyebb öbleiben kiterjedt mocsarak
terültek el, melyből barnaszén is képződött.Vizébemár hamu is
hullottakeletkezőbenlévővulkánokból.Ebbenazagyagbanrenge
tegőslénymaradványtéslenyomatottalálhatunkmagunkis.
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 Az oligocén agyag az alsógödi dunaparton már ös  sze tö re de zett 
ál la pot ban ta lál ha tó, en nek az oka a nap su gár zá sa ál tal oko zott 
kiszáradás.ADunamedrealattazonbanellenálló, tömött,vízzáró
rétegetalkot,melynekeróziójáhozhosszúidőrevolnaszükség.Göd
dom bor za tát és ta laj víz szint jét is en nek az agyag ré teg nek a hely ze te 
határozzameg.Kissé leegyszerűsítve:elég lenneafúrtkutakvíz
szint jét ös  sze ha son lí ta ni, hogy meg kap juk a víz zá ró oligocén agyag 
ré te gek „dom bor za tát”.
 Felsőgödönaparton1921benmárnyárigátépültegyzsilippel,
agátat19421943banátépítettékárvízvédelmitöltéssé.Erreazért
voltszükség,hogymegvédhessékamagasabbártérenépültnyara
lókat.A gödi Dunaszakaszt 1947 után újra szabályozták. Így ír
errőla„Magyarvízszabályozástörténete”címűkönyv(Szerkesztette:
IhrigDénes,Bp.1973):

 A 40-es csa pa dé kos évek ben a vá ci és a gö di gáz ló is mét meg-
romlott ésaz1947.éviőszi rendkívülalacsonyvízállás felhívtaa
figyelmetazelégtelenvízmélységűgázlókra.Atapasztalatokalap
ján1948banmegkezdtékagázlókrendszeresszabályozását.Első
nekavácigázlórendezésekerültsorra:párhuzamműveketéssar
kantyúkatépítettek,továbbákotrástvégeztek.
 Hasonlómódszerekkelfolyamatosanvégeztékatöbbigázlóren
dezésétnapjainkig(1969V.D.)SződnélésGödnélis.Enneksorán
1958igmegépült4vezetőmű2keresztgát9sarkantyúés3mellék
ág el zá rás.„

 1947 és 1958 között Gödnél tehát felépült a dunabogdányi
Csódihegyandezitjébőlaszigetenláthatókétsarkantyú,aszigetet
aparthozkapcsológát,aszigetmonostorioldalonapartotvédőpár
huzammű(kővelmegerősítettpartszakasz).Ennekkövetkeztébena
gö di gáz ló, mely év szá zad okon át gon dot oko zott a ha jó zás nak, 
megszűntlétezni.
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 AKisDunaágfeltöltődéseekkorkezdődöttmeg,alelassultvíz,
melyazévlegnagyobbidőszakábanszószerintállt,nemvoltképes
ahordalékmozgatására,ígyalebegtetettaprórészecskékleüleped
tek.Ezáltalamederszintjelassanemelkednikezdett,mígaNagy
Dunamedremélyült.ÉvrőlévrekevesebbvízkerültaKisDunába
és az utób bi 20 év ben észa ki ré sze tel je sen el gá to ló dott, me lyen már 
csak a na gyobb ár vi zek ké pe sek át jut ni. Kü lö nös kép pen ez a tor lasz 
óvjamegaKisDunavizétattól,hogyvisszakerüljönafőmederbe
ala csony víz ál lás kor, és az ág tel je sen ki szá rad jon. Az Il ka pa tak 
tor ko la tá nak át he lye zé se is ron tott a hely ze ten, hi szen az a ke vés víz 
melyetszállít,segíthetnefrissentartaniazelgátoltKisDunavizét
éskiöblíthetnéalerakódotthordalékegyrészét.Afolyamatotkot
rás sal nem le het meg ál lí ta ni, hi szen mély re kel le ne sül  lyesz te ni a 
KisDunamedrét,hogy lépést tarthassona főmedermélyülésével.
Ennek következtében évente több tucat fa dőlhetne a mederbe a
part fal me re dek sé gé nek kö vet kez té ben. Kö vet ke zés kép pen a gö di 
Duna alsószakasz jellegét teljesen elvesztette, középszakaszúvá
válásaaKisDunaelgátolódásávalbefejeződött.
 Ajövőbenvárhatóújabbváltozásokközülmegemlítendő,hogy
aDunaszintjetovábbcsökkenhet,aKis-Du na ágegykétévtizeden
be lül tel je sen fel isza po ló dik és a part ré szé vé vá lik. Kér dé ses lesz 
to váb bá a szi get vé dett sé gé nek sor sa is, hi szen ép pen a szi get 

Kis Du na-ág gátja árvíz idején



81Gödi Almanach

mivolta révén lett a DunaIpolyNemzeti Park része a többimás
du na ka nyar be li szi get tel együtt. Meg men té sé re csak egyet len mód 
van,asodorvonaleredetihelyzeténekvisszaállítása,melyreahajó
zás biz ton sá ga mi att esély sincs. A Kis-Dunát kettészelő gátra
azon ban már sem mi szük ség, el ér te ere de ti cél ját. 
 Az alsógödi par ton az agyag ki szá ra dá sa és fel ap ró zó dá sa je lent 
veszélyt.AkiszáradtagyagotaDunakönnyedénelmossaaráépített
létesítményekkelegyütt,példánaknéhánydunakeszifolyópartitel
ket le het ne fel hoz ni. 
 A gö di gáz ló már a ró ma i ak nak is sok gon dot okoz ha tott, hi szen 
egy sebezhető pontja volt a Dunakanyarban felépített limesnek.
Ahonfoglalómagyarok is felismerték jelentőségétéserődítményt
építettekellenőrzésére.Göd településszervesenösszefügga föld-
vár ke let ke zé sé vel, ré gé sze ti fel tá rá sa mó do sít hat ná a gö di cí mer be 
beírt1255ösévszámot.
 AfolyószabályozásgyökeresenátalakítottaagödiDunapartlát
képét.Ahajdanmajdnem1kilométerszélesDunamedernapjaink
banlegfeljebbfélkilométer,mélységeennekkövetkeztébenkétsze
reselett,asodorvonalbanennélismélyebb.Azegykorlassanhöm
pölygőfolyamfutásagátakközészorítva felgyorsult.Minthamár
egy má sik fo lyam ha tá rol ná Gö döt nyu gat ról.

A Kis Du na Dunakeszi felé eső ré sze a '30-as évek ben
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Kis-Duna a Wigner vil la előtt 80 év vel ez előtt

A Gö di szi get épü lő dé li ré sze egé szen a Stran dig hú zó dik
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AGödigázlómegszűntlétezniésazészakdéliközlekedésifolyosó
lassacskán túlsúlyba került a gázlón áthaladó keletnyugatival
szem ben, me lyet már csak a komp kép vi sel. a fo lya ma tot to vább 
erősítetteavasútmegépítése.Feltételezésemszerintennekazegy
ko ri köz le ke dé si út vo nal nak le zá rá sá ra emel ték vol na a ró ma i ak 
Bócsaújtelepen az erődítményt és eleink is jónak látták, hogy a
Dunaihajóutatésátkelőtegyföldvárvédje.

A Kis-Du na ma
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HOR VÁTH LA JOS

Felsőgöd Vár domb
 A Du na mel let ti te rü let 1832-ben és 1839-ben ké szült tér ké pén 
tűnik fel először aVárdomb elnevezés.A régészet megállapítása
szerint ez a földvár aXIII. században épült, de földjében találtak
XIV-XV.századileleteketis.Arégészekfeltételezik,hogyaföldvá-
rataGyula-Zsombornemzetségépíttette,amelyikbirtokoltaavidé-
ket.(1)

 Atájravonatkozóelsőoklevél1317-benkelt,amikorI.Károly
királySebretusfiaErdeu(Erdew)magtalanhalálakövetkeztébenaz
eladományozhatóváváltPestmegyeiZeud,GudésKezubirtokokat
ésmásmegyébenlévőketarraérdemeseknekadományozta.(2)

 Sebret(Seyfried)Fejérmegyeiispán1255-benIV.Bélaadomá-
nyábólnyerteelKeszi(Kezv)földbirtokát.KesziazegykoriJános
fiainak, Conch-nak, Péternek és Jánosnakmagtalan halála követ-
keztébenválteladományozhatóvá.(3) 
 Nevezett személyekremás adatokkal nem rendelkezünk, nem-
zetségi, családi hovatartozásuk ismeretlen. Pedig jó lenne családi
összeköttetéseiket megállapítani, mert ha a vár a tatárjárás előtt
épült,akkorőkvoltakazépíttetői.Feltűnőháromtestvérmagtalan
halála, béke időben ez aligha fordulhat elő. Ezért az 1241-42-es
tatárjárásra gyanakszunk, melyben a testvérek harcban életüket
veszthették.
 AtárgyaltKesziföldön1255-benfalunemvolt,mertakkorannak
neveznék.MásrésztGöd sembizonyos, hogy létezett.Az is lehet,
hogyezaKesziföldamostaniDunakeszitőlSződig,Vácdélihatá-
ráig terjedt.Bizonyos, hogy ezen a vidéken súlyos harcok folytak
a tatárokkal, amelybenhavolt korábbi településhálózat, elpusztul-
hattakafalvak.Ebbőlpedigazkövetkezik,hogySebretispánnakés
Erdő fiánakújrakellett telepíteniebirtokukatés felújítaniaavárat
vagyéppenfelépítenie.Sokatsegíteneatisztánlátásban,haarégé-
szekmegtudnákmondani,hogyaz1241előttvagyutánkeletkezett.
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Azislehet,hogyaGyula-Zsombornem,amelyikTéténytőlszárma-
zottle,ősfoglalásúaterületen(Göd,Sződ,Alag)ésKesziföldmeg-
szerzésévelcsakbővítettedélfeléittenibirtoktömbjét.Ezesetbena
Gyula-Zsombornemépítetteaváratakáratatárjáráselőtt,akárután.
 IV.Béla1258.ápr.17-énjóváhagyta,hogySeyfriedispánatőle
kapottKesziföldegyikrészételadjamásoknak.Ebbenazoklevél-
benazolvasható,hogyKesziföldkorábbanaszolgagyőriésbanai
várhoztartozott.(4) 
 Eszerint az 1255-ben említett János fiaGonch, Péter és János
várjobbágyokvoltak.Ezazoklevélperszeazt isbizonyítja,hogy
1247-től fogva oklevelekben szereplő Seyfried ispán Keszi föld
másikrészétmegistartotta.(5)
 SebretfiaErdewcomes1280-bantűnikfeloklevélbenNógrád
megyeibirtokügyletkapcsán.IV.KunLászlókirály1281-benmeg-
vásároltaErdőcomesegyiklovát,melymegtetszettneki. (6)

 Seyfriedispánt1255-ben,Erdőcomest1297-bennevezioklevél
Sződinek(Sceuden,Zeuden),amibőlazkövetkezik,hogySződön
laktak.(7) 
 MivelSződ,GödésKeszinekfeltehetőenészakirészeabirtok-
tömbüketképezte,szigorúbelsőhatárokezenanagybirtokonaligha
léteztek.Sződszűkebbértelembenvett területén lehetettközönsé-
ges,nyíltudvarházuk, illetveGöd területénrendelkezésükreállta
nagyobbbiztonságotnyújtóföldváruk.
 I.Károlykirály1317-benaBaloghnembeliSzéchycsaládnak
adtaSződ,GödésKeszibirtokokat,melyekaXV.századbanismég
akezükönvoltak.Zsigmondkirály1406.febr.10-énkeltoklevele
tudatja, hogy Sewd-i Seyfried fia Erdew ispán leánya Ágnes a
Chew-i(Csői,Csővári)családnagyanyja.AGyula-Zsombornem-
zetségnek ez az ága tehát leányágon folytatódott tovább a Zsidó
nemzetségnekCsőiágában.(8)

 Egybehangzóan a régészet eredményeivel, azt mintegy kiegé-
szítve,aztállítjuktehát,hogyaFelsőgödVárdombterületénaXIII.
században a Gyula-Zsombor nemzetség kiemelkedő tagjai laktak
esetlegmáratatárjáráselőtt,deutánabizonyosan.Erdőispán1299-
1300közöttazalországbíróitörvényszéktagjakéntszerepel,utána
nincsadatróla. (9)
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 A Széchyek kezébe került a Gyula-Zsombor nemzetség itteni
birtokaavárralegyütt1317-ben.Aföldvártovábbrais lakóhelyül
szolgáltlegkevesebbaXIV.századméghátralévőrészében.Hanem
abirtokoscsalád tagjaihasználták,akkorvalószínűlegbirtokigaz-
gatásiközpontműködöttbenne,aSzéchyekgazdatisztje,provizora
stb.székhelyevolt.

1. Magyarország Régészeti Topográfiája 9. Szerk: Torma István
Bp.1993.91-92.,

 MiklósZsuzsa:Agödöllőidombvidékvára.Aszód,1982.42-43.
2. Anjou-kori oklevéltár IV. 1315-1317. Szerk.: Kristó Gyula a
Bp-Szeged,1996.605.,

 HorváthLajos:GödazÁrpád-korban.
 Ingödialmanach2001Szerk.:LángJózsef,BátorfiJózsef,Pár-
tosJudit,GyüreJános,Göd,2001.18-21.

3.AzÁrpád-házikirályokokleveleinekkritikaijegyzéke1.kötet2.
füzet. Szerk.: Szentpétery ImreBp., 1927. 1029. (továbbKrit.
jegyz.)

4.Krit.jegyz.1180.
5.Krit.jegyz.853
6.KarácsonyiJános:AmagyarnemzetségekaXIV.századközepé-
ig.Bp.,1900.560-561.

7.GyőrffyGyörgy:AzÁrpád-koriMagyarországtörténetiföldraj-
zaIV.Bp.,1998.558.,Krit.jegyz.4120

8.BakácsIstván:IratokPestmegyetörténetéhezOklevélregeszták
1002-1437.Bp.,1982.1199.

9.Karácsonyii.m.561.
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HOR VÁTH LA JOS

Sződ és Göd Ma dách kéz ből 
a Grassalkovich ura da lom ba (1728-1735)

	 Sződ	fa	lu	és	a	hoz	zá	tar	to	zó	Göd	pusz	ta	a	Ma	dách	csa	lád	örök
lött	bir	to	ka	ként	ér	te	meg	a	XVIII.	szá	zad	ele	jét.	Az	1728.	évi	or	szá
gos	 ös		sze	írás	 sze	rint	 föl	des	ura	 Ma	dách	 Bor	bá	la,	 özv.	 Dobay	
Lászlóné	volt.	(1)	
	 Eb	ben	 az	 idő	ben	 még	 nem	 fe	je	ző	dött	 be	 a	 Neoacquistica	
Commissio	(Ujszerzeményi	Bi	zott	ság)	te	vé	keny	sé	ge,	mely	a	tö	rök	
ki	űzé	se	után	a	bir	tok	jo	go	kat	tisz	táz	ta,	il	let	ve	a	fegy	ver	vált	ság	(ius	
armorum)	 ös		sze	gét,	 a	 bir	tok	 ér	té	ké	nek	 10	%át	meg	ál	la	pí	tot	ta	 és	
be	szed	te	a	kincs	tár	szá	má	ra.
	 A	Ma	dách	csa	lád	nem	volt	ké	pes	a	fegy	ver	vált	sá	got	le	ten	ni	Sződ	
és	Göd	bir	to	kai	után.	Grassalkovich	 I.	An	tal	 a	Commissio	el	nö	ke	
si	e	tett	a	„se	gít	sé	gük	re”,	ami	kor	ki	fi	zet	te	a	fegy	ver	vált	ság	ra	az	500	
fo	rin	tot.	Az	1730as	évek	ele	jén	pe	dig	örök	áron,	14.500,	fo	rin	tért	
meg	vá	sá	rol	ta	a	Ma	dách	ok	tól	Sződ	és	Göd	bir	to	kát.	(2)
	 Sződ	és	Göd	urbéres	né	pes	sé	gé	vel	azu	tán	1735.	nov.	8án	kö	tött	
új	 szer	ző	dést	 Grassalkovich	 I.	An	tal.	A	 szer	ző	dés	 be	ve	ze	tő	jé	ben	
meg	em	lí	ti,	hogy	meg	vizs	gál	ta	a	Ma	dách	ok	ko	ráb	bi	szer	ző	dé	sét	és	
en	nek	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel	ké	szült	el	az	új	szer	ző	dés.	Ez	a	szer	ző
dés	te	hát	ál	ta	lá	nos	ság	ban	tük	rö	zi	az	1735	előt	ti	ál	la	po	to	kat	is.	(3)
 Lé	nye	ges	el	té	ré	se	ket	ta	lá	lunk	azon	ban	a	Ma	dách	és	a	Grassal
kovich	 szer	ző	dé	sek	 kö	zött.	 A	 leg	lé	nye	ge	sebb,	 hogy	 az	 1728as	
össze	írás	sze	rint	a	sződi	job	bá	gyok	és	zsel	lé	rek	mint	„sza	bad	köl	tö
zé	sű	ek”.	 A	 Grassalkovich	 ál	tal	 ké	szí	tett	 szer	ző	dés	 sze	rint	 pe	dig	
„örö	kös”	 job	bá	gyok	 a	meg	vá	sá	rol	tak.	 Sőt,	 a	 szer	ző	dés	 le	szö	ge	zi,	
hogy	a	jö	vő	ben	is	a	fa	lu	ba	csak	olyan	job	bágy	köl	töz	het	be,	aki	vál
lal	ja	az	„örö	kös	job	bágy”	ál	la	po	tot.	Ez	a	stá	tusz	sú	lyo	sabb	füg	gést	
je	len	tett.	Sződ	es	té	ben	is	tet	ten	ér	he	tő	te	hát	a	XVIII.	szá	zad	ban	ki	te
re	bé	lye	se	dő	un.	má	so	dik	job	bágy	ság	rend	sze	re.	
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	 Ez	zel	a	sú	lyos	bí	tás	sal	szem	ben	állt	né	mi	kön		nyeb	bí	tés	a	szol	gál
ta	tá	sok	te	rén.	Fi	gye	lem	re	mél	tó,	hogy	a	cen	zus	fi	ze	té	sét	120	fo	rint
ban	rög	zí	ti	a	szer	ző	dés	és	ígé	ri,	hogy	ezt	az	ös		sze	get	a	jö	vő	ben	sem	
fog	ja	 fel	emel	ni,	 ak	kor	 sem,	 ha	 a	 job	bágy	ház	tar	tá	sok	 sza	po	rod	ni	
fog	nak.
	 A	 te	rü	let	 két	mal	má	ból	 az	 egyi	ket	 a	 szer	ző	dés	 át	en	ge	di	 a	 job
bágy	köz	ség	nek,	a	má	si	kat	meg	tart	ja	ura	sá	gi	ke	ze	lés	ben.	Ez	ja	vu	lás	
a	 Ma	dách	ok	 rend	sze	ré	hez	 ké	pest,	 mert	 ők	 csak	 az	 egy	har	ma	dot	
en	ged	ték	át	a	fa	lu	nak	a	két	ma	lom	ból.
	 Az	1728.	évi	ös		sze	írás	ki	ter	jedt	a	kú	ri	ák	ra,	a	ne	me	si	la	kok	ra	néz
ve	is.	A	sződi	job	bá	gyok	azt	val	lot	ták,	hogy	ré	geb	bi	kú	ri	ák	ra	nem	
em	lé	kez	nek,	 ez	 az	 1686	 előt	ti	 idő	re	 vo	nat	ko	zik.	 De	 özv.	 Dobay	
Lászlóné	Ma	dách	Bor	bá	la	egy	pa	raszt	tel	kén	há	zat	épít	te	tett,	mely
ben	a	gaz	da	tiszt	je	la	kik.	Ez	az	épü	let	va	ló	szí	nű	leg	17251728	kö	zött	
emel	te	tett,	 mert	 Dobay	 Lász	ló	 1725ben	 még	 Nóg	rád	 vár	me	gye	
al	is	pán	ja	volt.
	 A	Grassalkovichszerződés	12.	pont	já	ban	em	lí	tett	„gond	vi	se	lő”	
min	den	bi	zon		nyal	az	özv.	Dobayné	ál	tal	 épít	te	tett	ház	ba	köl	tö	zött	
be,	hogy	az	újon	nan	szer	zett	Grassalkovichbirtok	gaz	dál	ko	dá	sá	ra	
fel	ügyel	jen.
	 A	Grassalkovich	ál	tal	meg	kö	ve	telt	ro	bot	nem	sú	lyos.	Ezt	a	szol
gál	ta	tás	majd	a	MáriaTeréziaféle	úr	bér	ren	de	zés	fog	ja	meg	nö	vel	ni	
1767ben.	Ak	kor	tól	kezd	ve	ugyan	is	az	or	szá	go	san	egy	sé	ges	ro	bot
na	pok	 szá	ma	 igá	val	 52	 és	 ké	zi	 erő	vel	 104	 nap	 lett.	 Ha	 a	
Grassalkovichok	él	tek	ez	zel	a	le	he	tő	ség	gel,	amit	a	tör	vény	meg	en
ge	dett	a	föl	des	úr	nak,	ak	kor	a	sződigödi	job	bá	gyok	hely	ze	te	to	vább	
sú	lyos	bo	dott.

1. Borosy And rás: Pest-Pilis-Solt vár me gye 1728. évi ös  sze írás I-II.
Bp., 1997. II. 867-874.

2. Wellmann Im re: A gö döl lői Grassalkovich-uradalom gaz dál ko-
dá sa. Bp., 1933. 11, 29.

3. Gö döl lő Vá ro si Mú ze um (GVM), Grassalkovich ura da lom ira tai. 
2. do boz
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For rás köz lés (Közzé teszi Horváth Lajos)

1735.	nov.	8.	Grassalkovich	I.	An	tal	szer	ző	dé	se	 (contractus)	Sződ	
köz	ség	és	Göd	pusz	ta	úr	bé	res	né	pes	sé	ge	szá	má	ra.

 „Én alábbis írt Grassalkovich An tal Fölséghes Ró mai Csá szár és 
Ko ro nás Kirány Urunk nak edgyik Ta ná csa és Ma gyar Országhi 
Personálissa. Adom tud tá ra min de nek nek, az kik nek il lik; Hogy 
Nemes Pesth Vármegyében lévő Sződ nevő Helséghet és Gödi
Praedimot Takéntetes Madács Familiátul örökössen megh vé vén, s 
azon Sződi Lakosoknak előbbeni Uraikkal való Contractussokat
megh visgálván, ab ban declarált okokbul to váb bi megh ma ra dá sok ra 
nézvejövendőbeliKötelességhekirántalábbírtmódszerintkívántam
eőketbizonyossátennem.
 Pri mo. Ekkoráigh mind az két Ma lom ban lé vén jus sa az La ko sok
nak, mind két részrül leendő alkalmaossághot tekéntvén, az edgyik
Ma lom engettetik a La ko sok nak. Annakis mind az ál tal Con ser  va tiójára 
a ki az Uraságh szá má ra Reserváltatik (:pénz bé li fize tésen kí vül:) tar
toz nak concurrálni és segétséggel len ni. (1)

 Secundo.AKorcsmaSzentGyörgyNaptulfogvástfélEsztendeigh
az Urasághé lészen, azon tul penigh az La ko sok nak engettetik: Tar toz
vánazeddighvalószokásszerintazKorcsmárahordandóBorésSör
aláemlétettLakosokSzekereketadni.(2)

 Tertio. Valamint előbbeni Uroknak kötelezték vala maghokat,
azon sze rint mostis declaráltatik nékiek, hogy tud ni il lik; Az föllyebb 
írt Jö ve del me ket nem Tar to zás képpen, ha nem Jóaka ra tom bul azért 
engettem nékiek, hogy eőkis megh emlékezvén maghok eörökös
Jobbágysághbéli Kötelességhekrül an nál ál lan dób ban le gye nek, 
egyébirántisSenkinekottanLakásanemengettetik,sbésembocsáta
tik La kó juk az Fa lu ban, va la ki eörökös Jobbágy sághra Magáth nem 
kö te le zi, s igy az ki el akar na on nan men ni, min den Jó szág hát el 
vesz ti; és mint eörökös Job bá gyom hoz magham Jus sát fön tar tom. (3)

 Qvarto.EmellettEsztendőbeliAdó,vagyisCensusfejébentartozni
fognakkészpénzülSzáhuszforintokkal,MellySummánakfelitSzent
György Napkor, Más felit penigh Szent Mihály Napkor tartozni
foghnakesztendőkintletenni.
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AssecuráltatnakamelletthaszinténmeghSzaporitatnakis(:kitIsten
Kegyelmébül Reménlek:) az Fa lu Lakossi, ak ko ron sem foghnak 
több Censussal tar toz ni. (4)

 Qvinto. Min den Job bágy, va la ki nek vo nó Mar há ja va gyon, tar to
zikEsztendőnkintŐsziVetésaláháromnapiSzántásttenni,aztmegh
forgatni, és be is vetni, s a minémő Termést Isten enged, azon
MaghokSzántásaután,aztannakIdejébenbeishordani,ésSzipen
Asztaghban rak ni. (5)

 Sexto.MindenkülömkinyerestartozzékháromnapiKeszállással,
an nak föl Gyüitésével, és bé hor dá sá val, s Ka zal ban va ló Ra ká sá val. (6)

 Septimo.AMennyiKenderésLenvettetődikazUrasághRészére,
annakkiNyővésével,Ásztatásával,Csapásávaléstilollásávaltartozni
foghnak.
 Octavo.AMinémőGabonájok fogh Isten Kegyelmébül a Sződi
földön termeni, abbul azUraságh Számára Kilenczed s az Gödi
Pusztárul he ted rész Désmával foghnak tar toz ni, s az Bárá nyok bulis, 
és Méhekbül Kilenczeddel.
 No no. Az Melly Désbabéli Ga bo na fogh tü lök obveniálni, azt, s ugy 
Szintén az Majorsághbéli Gabonátis tartozni foghnak Pesthi
Granariumomban, vagy az Bu dai Magazinumban administrálni. (7)

 Decimo.AzUrasághKonyhájáraEsztendőnkintfoghnakadmin
istrálni edgyakóvajat,Tyukotkét százat,LudatTizenkettőt,Tojást
eőtSzázat,Eőlfáthuszoneőtőt,ákitvagyGödöllei,vagyKerepessi
Er de im ben tar toz nak Megh vághni, és Pesthi Há zam hoz hor da ni.
 Undecimo.EgyébSzolghálatokbanpeningazUrasághollyVigyá
zással és Gondviseléssel fogh lenni Reájok, hogy Szaporodások
kö vet kez hes sék.
 Duodecimo. Az Határt kerülni, őrizni, a Vásároknak Idein az
eddighSzokottSzolghálatotvéghezvinni,valakinasorlészenTizen
kétforintBirsághalattelneMulassa,Szabadsághalévénazottvaló
Gondviselőmnek,valakikazföllyebbirtPunctumoknakengedelmes
kedninemakarnak,ésSzavátazokbannemfogadnák,mindenikén
Ti zen két fo rint Bün te tést megh ven ni; Mind ezek nek bi zo nyo sabb 
vóltára Néz ve kivántam föllyül irt Job bá gyim nak ezen Pe csé tes 
Levelemet ki ad nom (8) 

DatumGedellőDie8aNovembris1735.”
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1735.	nov.	8.	Grassalkovich	I.	An	tal	szer	ző	dé	se

1. Az 1728. évi ös  sze írás sze rint a fa lu két mal má ból egy har ma dot 
birt bér le mény ben a köz ség, ami 54 po zso nyi mé rő ga bo na hasz-
not ho zott. - Borosy, 1997. II. 867.

2. Szent György nap tól (ápr. 24.) Szent Mi hály na pig (szept. 29.) 
szin ten min den hol a föl des úré volt a kocsmáltatás, mert eb ben a 
fél év ben a me leg mi att töb bet it tak az em be rek. Ezért a kocs ma-
bér lő köz ség nek meg kel lett elé ged nie a té li idő szak kal, ami kor 
ke ve sebb ital fo gyott.

3. Az „örö kös job bágy ság” a Dó zsa-fé le pa raszt há bo rú után fo ko-
za to san ko di fi ká ló dott. A XVIII. szá zad ra tel je se dett ki. Lé nye ge 
a sza bad köl tö zés meg vo ná sa, a föl des úr tól va ló szo ros sze mé-
lyes füg gés. Az úr nak job bá gyai fe lett kor lá to zott tu laj don jo ga 
van. Nem öl he ti meg, de el ad hat ja, el aján dé koz hat ja, zá log ba 
vet he ti stb. őket. Az úr hasz ná la ti-ha szon él ve ze ti jo ga sze rint 
adóz tat hat ja, ro bo tol tat hat ja az úri szé kén ítél kez het fö löt tük. 
A XVIII. szá zad ban is volt sza ba don köl tö ző és örö kös job bágy, 
Sződ úr bé re sei az utób bi, ros  szabb ka te gó ri á ba tar toz tak.

4. A cen zust a job bágy te lek hasz ná la ta fe jé ben ve tet ték ki, Sződ ese-
té ben nem job bágy ház tar tá son ként, ha nem egy ös  szeg ben az 
egész köz ség re. A Má ria Te ré zia-fé le úr bé ri ren de zés kor (1767) 
egy sé ge sen évi 1 fo rint ban ál la pí tot ták meg job bágy és zsel lér 
ház tar tá son ként.

5. Az 5. pont ban a föl des úr sa ját ke ze lé sé ben lé vő (ma jor sá gi) föl-
dek ről van szó. Ez azt je lent, hogy ilyen jo gú föl dek is vol tak 
Sződ és Göd ha tá rá ban.

6. A „külöm kinyeres” je len té se „egy ke nyé ren”, egy ház tar tás ban 
élők csa lád fő je.

7. A 9. pont ban együtt em lí ti az úr bé res és ma jor sá gi föl dek ga bo-
ná ját, me lyet a Pes ten vagy Bu dán lé vő Grassalkovich mag tá-
rak ba kö te le sek be hor da ni a job bá gyok.

8. Az itt be mu ta tott szer ző dés pél dá nya má so lat és nincs hi te le sít ve. 
Gö döl lői Vá ro si Mú ze um, Grassalkovich ura da lom ira tai 2. 
do boz.



Gödi Almanach92

TÓTHNÉ BARCS ÁG NES

A csomádi (gö di) 
evangélikus egyházközség 

 
A 75 éves gödi evangélikus templom kap csán …

 A gö di evan gé li kus egy ház meg ala ku lá sá nak tör té ne tét a Gö di 
Al ma nach 1997-ben ki adott szá má ban ol vas hat ják a Ked ves Ol va-
sók. 
	 Je	len	cikk	ar	ról	az	idő	szak	ról	tu	dó	sít,	ami	kor	a	gö	di	evan	gé	li	ku
sok még csak szór vány ban él tek Göd pusz tán. A val lás gya kor lat 
szem	pont	já	ból	fon	tos	sze	re	pet	ka	pott	Csomád,	a	„ker	tek	alatt”	alig	
öt	ki	lo	mé	ter	re	 lé	vő	fa	lu,	és	an	nak	 lel	ké	szi	hi	va	ta	la,	ahol	az	1784
1916	ill.	19821994	kö	zöt	ti	ös		szes	anya	köny	vi	be	jegy	zés	meg	ta	lál
ha tó a gö di evan gé li ku sok ról. To váb bá a gö di temp lom a II. vi lág-
há	bo	rú	utá	ni	új	já	épí	té	sé	vel	né	hány	kap	cso	la	tos	fény	ké	pet	mu	ta	tok	
be. 
	 Csomád,	 ez	 az	 ÉszakPest	 me	gyei	 köz	ség	 a	 hon	fog	la	lás	 óta	
la	kott	te	rü	let	,	me	lyet	a	te	le	pü	lé	sen	ta	lált	lo	vas	sír	is	iga	zol.	A	fa	lu	
el	ne	ve	zé	se	is	ez	idő	táj	ra	da	tá	ló	dik.	Ist	ván	ki	rály	had	ve	zé	re	és	uno
ka	öc		cse,	Csa	nád	Aj	tony	fö	löt	ti	győ	zel	me	után	meg	erő	sí	ti	ha	tal	mát,	
bir	to	kai	nő	nek.	A	mai	Csomád	szál	lás	he	lye	volt	a	had	fi	nak,	me	lyet	
egy ko ra be li le írás már 1219-ben	SUNAD	alak	ban	em	lít	–	fel	so
rol	va	 azon	 te	le	pü	lé	se	ket,	me	lyek	nek	 sa	ját	 temp	lo	ma	van!	Anony
mus a Gesta Hungarorumban Csa nád ve zér ne vét szin tén Sunadnak 
ír	ja.
	 A	fa	lu	meg	lét	ét	bi	zo	nyít	ja	az	a	Zsig	mondko	ri	je	len	tés	is,	mely
ben	 így	 ta	lál	ha	tó,	 CSOMÁD	 né	ven:	 „	 …	 Ve	res	egy	ház	tól	 észa	ki	
irány	ba	a	he	gyek	fe	lé	fek	szik	…”A	né	met	re	for	má	ció	1520ban	éri	
el a vi dé ket.
 A csomádi ág. hitv. evan gé li kus egy ház 1929 jú ni us 2-án kelt 
püs	pök	lá	to	ga	tá	si	 jegy	ző	köny	vé	ből	 idé	zünk	 (to	váb	bi	ak	ban	 jegy	ző
könyv):
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„A	re	for	má	ció	utá	ni	idők	ben	la	kos	sá	ga	evan	gé	li	kus	volt,	sa	ját	evan
gé	li	kus	temp	lom	mal	ren	del	kez	tek,	mit	Pe	té	nyi	Dá	ni	el	egyház	törté
net	író	 a	 Hont	 me	gyei	 pribeli	 (fe	hér	kú	ti)	 evan	gé	li	kus	 lel	kész	
Symbolae sen Collectanae ad historiam ecclesiarum evangelicarum 
in	Hungaria	egy	ház	tör	té	ne	ti	mű	vé	ben	ol	vas	hat	juk,	mi	dőn	az	el	vett	
Pest	me	gyei	 pro	tes	táns	 temp	lo	mo	kat	 em	lí	ti,	 ne	ve	ze	te	sen:	Bot		tyán	
(evang.),	Óbu	da,	Bu	gyi,	Czegléd,	Csö	mör,	Csomád	(evang.),	Ve	res
egy	há	za	 (re	form.),	 Fót,	 Fok	tő,	 Hévízgyörk,	 Hartyán	 (re	form.),	
Szentmártonkáta,	Kis	kő	rös	(evang)	…”	
„	A	tö	rök	hó	dolt	ság	ide	jén	a	köz	ség	el	pusz	tult,	1690ben	még	el	ha
gyott,	la	kat	lan	hely,	pusz	ta	ság	volt.”
	 Csak	a	Rá	kó	czi	sza	bad	ság	harc	le	ve	ré	se,	majd	a	Habs	burgbi	ro
da	lom	meg	szi	lár	du	lá	sa	után,	a	szat	má	ri	bé	ke	kö	tést	kö	ve	tő	en	né	pe
sül	be	új	ra	amikor	az	1723.	évi	or	szág	gyű	lés	18.	és	105.	cik	ke	lye	
sza	bad	át	köl	tö	zést	en	ged	Ma	gyar	or	szág	fel	ső	me	gyé	i	ből	a	tö	rö	kök	
mi att el nép te le ne dett vár me gyék be. 
	 A	 be	te	le	pü	lést	 azok	 a	 ked	vez	mé	nyek	 is	 se	gí	tet	ték,	me	lyek	 hat	
éven	át	men	te	sí	tet	ték	a	be	ván	dor	ló	kat	a	köz	te	her	vi	se	lés	alól	va	la
mint	biz	to	sí	tot	ták	a	sza	bad	val	lás	gya	kor	lást.
	 Csomádot	11	job	bágy	né	pe	sí	tet	te	be	1729ben	Beniczky	Ta	más	
föld	bir	to	kos	sal	kö	tött	egyez	ség	alap	ján,	mely	ben	több	nyi	re	evan	gé
li	kus	be	te	le	pü	lők	sza	bad	val	lás	gya	kor	la	tuk	biz	to	sí	tá	sát,	sőt,	is	ko	la
mes	ter	tar	tá	sát	is	ki	kö	töt	ték,	még	is	aka	dá	lyoz	ták	őket	eb	ben.	Til	ta
koz	tak	 is	 a	me	gyé	nél	 1730.	 febr.	 6án	 kelt	 le	ve	lük	ben	 és	 to	váb	bi	
zak	la	tá	sok	ese	té	re:	„	kén	te	le	nek	va	gyunk	azon	helyt	pusz	tán	hadni,	
s	ma	gun	kat	más	ho	vá	transferálni”.
	 A	hely	tar	tó	ta	nács	feb	ru	ár	28án	fi	gyel	mez	te	ti	vá	ci	püs	pö	köt	az	
or	szág	gyű	lé	si	 ha	tá	ro	zat	 be	tar	tá	sá	ra,	 majd	 1731ben	 III.	 Kár	oly	
ki	rály	 ren	de	le	tet	 adott	ki	 a	pro	tes	táns	ül	dö	zés	 tom	pí	tá	sá	ra.	A	vá	ci	
püs	pök	to	váb	bi	el	len	ál	lá	sa	mi	att	a	ki	rály	zá	rol	ta	jö	ve	del	me	it,	amíg	
az ot ta ni föld bir to kos sal együtt zaklajták a más val lá sú la ko so kat 
Csomádon. 
(Hor	váth	 La	jos:	 Ve	res	egy	ház	 tör	té	ne	te	 1945ig.	 254257.	 ol	dal.;	
BorosyKisfaludy:	PPS	vm.	köz	gyű	lé	si	jegy	ző	köny	ve	i	nek	regesz
tái	17121740.	IV.	kö	tet	2742.	és	2782.)
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	 Azon	ban	a	vá	ci	püs	pök	nek	an		nyit	si	ke	rült	el	ér	nie,	hogy	„1783
ig	 a	 csomádi	 (gö	di)	 evan	gé	li	ku	sok	nak	 nem	 volt	 lel	ké	szük,	 ezért	
ke	resz	te	lé	si,	 te	me	té	si,	 es	ke	té	si	 stó	lá	kat	 a	 sződi	 plé	bá	nos	nak	 fi	zet
ték.”	 (Var	ga	La	jos:	A	Vá	ci	 egy	ház	me	gye	 tör	té	ne	ti	 föld	raj	za.	Vác.	
1997.	393.	ol	dal.)	Va	ló	szí	nű	leg	az	evangélikusok	anyakönyvi	adatai	
1744	és	1783	között	a	sződi	katolikus	anyakönyvekben	találhatók.
 Né hány éven be lül ma gyar aj kú csa lá dok is köl töz tek a fa lu ba. 
Ez	a	fo	lya	mat	mint	egy	öt	ven	éven	át	zaj	lott,	és	1783	vé	gé	ig	tar	tott.
	 Ek	kor	kez	dő	dött	meg	a	vi	lá	gi	és	egy	há	zi	kö	zös	ség	szer	ve	zé	se,	
mely	hez	se	gít	sé	get	adott	II.	Jó	zsef	(178090)	sza	bad	val	lás	gya	kor
lás	ról	és	új	temp	lo	mok	épí	té	sé	ről	szó	ló	ill.	a	3297.	szá	mú	ren	de	le	te,	
mely	elő	ír	ta	a	szü	le	té	si,	es	ke	té	si	és	ha	lot	ti	anya	köny	vek	ve	ze	té	sét	a	
plé bá ni ák szá má ra.

A	jegy	ző	köny	vet	idéz	zük	is	mét:
„	Mi	dőn	1783ban	az	en	ge	dély	az	egy	ház	szer	ve	zé	sé	re	meg	ada	tott,	
ugyan azon év jú li us 3-án meg je lent Csomádon a po li ti kai ha tó ság 
ál	tal	ki	ren	delt	kül	dött	ség,	ami	kor	is	Rohács	And	rás	vá	ci	di	a	kó	nus	és	
ka	no	nok	je	len	lét	ében	ös		sze	írat	tak	a	csomádi	és	filialisbeli	hí	vek,	fel
je	gyez	te	tett,	ki	men		nyi	vel	fog	pénz	ben	és	ga	bo	ná	ban	az	egy	ház	épü
le	te	i	nek	fel	ál	lí	tá	sá	hoz,	pap	ja	és	ta	ní	tó	ja	fenn	tar	tá	sá	hoz	hoz	zá	já	rul	ni	,	
meg	je	gye	zen	dő,	hogy	a	hí	vek	kez	det	ben	csak	pri	vát	há	zak	ban	tar	tot
tak	 Is	tentisz	te	le	te	ket,	 azu	tán	 ki	rá	lyi	 ren	de	let	tel	 új	 ima	ház	 épí	te	tett	
1784ben	9	öl	hossz	ban	4	1/2	öl	szé	les	ség	ben	két	kó	rus	sal.	”(1	öl	~	
1,89	m)
	 Az	 el	ső	 lel	kész	Brocken And rás	 –	 volt	 acsai	 ta	ní	tó	 –	 1783.	
no	vem	ber	7től	ha	lá	lá	ig,	1791.	ok	tó	ber	18ig	tel	je	sí	tett	szol	gá	la	tot	
és	nyi	tot	ta	meg	az	el	ső,	Szü le té si, Es ke té si és Ha lot ti Anya köny ve
ket. 
A	gyü	le	ke	zet	1784.	ja	nu	ár	1jén	szer	ve	ző	dött	anya	egy	ház	zá.	
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A Szü le té si, Es ke té si és Ha lot ti Anya könyv el ső lap ja
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	 A	má	so	dik	 lel	kész,	Záborszky György	 1791.	 de	cem	ber	 8tól	
ha	lá	lá	ig,	1811.	áp	ri	lis	6ig	 lát	ta	el	a	 tisz	te	len	dői	 fel	ada	to	kat.	Az	ő	
mun	kál	ko	dá	sá	nak	kö	szön	he	tő	en	1799ben	le	rak	ták	a	to	rony	alap	ja
it,	majd	egy	év	múl	va	ké	szült	el.
Er	ről	így	em	lé	ke	zik	a	jegy	ző	könyv:	
„1800ban	71	öl	ma	gas	 to	rony	épít	te	tett	a	 temp	lom	ele	jé	re.	1803
ban	meg	ha	sadt	a	ki	seb	bik	ha	rang,	he	lyé	be	33	font	tal	(	1	font	=	0,56	
kg)	sú	lyo	sabb	ha	rang	vé	te	tett	Pes	ten.”
	 Az	anya	könyv	 to	váb	bi	 lel	ké	szi	be	jegy	zői: Zelenka Pál	 (1811
től	ha	lá	lá	ig,	1815ig),	Gally Pál	(1815től	1833ig,	ami	kor	Bé	kés
csa	bá	ra	he	lyez	ték),	Nerodoly Mi hály	(183335ig,	ad	mi	niszt	rá	tor,	
he lyet tes lel kész).
 Esztergály Mi hály	 (1835	 1860	 jú	li	us	 1ig,	 ha	lá	lá	ig.)	 Ró	la	
bő	veb	ben	is	meg	kell	em	lé	kez	nünk.
	 A	nap	ja	in	kig	tar	tó	köz	ség	–	és	egy	ház	tör	té	ne	ti	írás	sze	rint	a	fa	lu	
egyik	ki	emel	ke	dő	alak	ja	Esztergály Mi hály,	evan	gé	li	kus	alesperes,	
aki	ből	 25	 éves	 lel	ké	szi	 szol	gá	la	ta	 alatt	 főesperes	 lett.	 Négy	száz	
kö	te	tes	 ma	gán	könyv	tá	ra	 ha	lá	la	 után	 ki	sor	sol	ta	tott.	Az	 ő	 ne	vé	hez	
fű	ző	dik	Csomád	ma	gyar	nyel	vi	 ta	ní	tá	sá	nak	kez	de	te,	 az	ol	va	sás,	 a	
kul	tú	ra	meg	szi	lár	dí	tá	sa	oly	mó	don,	hogy	a	gyü	le	ke	ze	ti	al	kal	ma	kon	
be	ve	zet	te	a	ma	gyar	nyelv	hasz	ná	la	tát,	az	is	ko	lá	ban	an	nak	ta	ní	tá	sát,	
tan	tár	gyi	el	ső	hely	re	va	ló	ki	eme	lé	sét.	Az	1831ben	Pé	te	ri	ben	tar	tott	
köz	gyű	lés	 ki	mond	ta,	 hogy	 „ezen	túl	 ma	gya	rul	 kell	 ír	ni	 a	 jegy	ző
köny	ve	ket,	 a	 lel	ké	szek	nek	 ma	gya	rul	 kell	 le	ve	lez	ni	ük.”	 ill.	 „az	 a	
lel	kész,	 aki	 nem	 tud	 jól	 ma	gya	rul,	 az	 ne	 is	 kap	jon	 ekklésiát”.	
Esztergály	Mi	hály	nak	nagy	sze	re	pe	volt	e	mon	da	tok	el	fo	gad	ta	tá	sá
ban.	(	A	ka	to	li	kus	egy	ház	nál	elő	ször	18361850ig,	majd	1870	ja	nu
ár	1től	lett	vég	ér	vé	nye	sen	ma	gyar	az	Anya	könyv	ve	ze	tés	nyel	ve)
Mi	vel	 a	 tisz	te	len	dő	 úr	 édes	any	ja	 is	 Hrúzlány	 volt,	 a	 galgagutai	
tiszt	tar	tó	fe	le	sé	ge,	tá	vo	li	ro	kon	ság	ban	állt	Hrúz	Má	ri	á	val,	és	an	nak	
fi	á	val,	Petrovics	Sán	dor	ral.	Az	uno	ka	test	vé	rek	az	aszó	di	lí	ce	um	ban	
ta	lál	koz	tak,	és	együtt	töl	töt	ték	gim	ná	zi	u	mi	éve	i	ket.	A	temp	lom	kert	
1984	óta	őr	zi	a	köl	tő	em	lé	ké	re	ál	lí	tott	Pe	tő	fikö	vet.
	 Lel	ké	szek	so	rá	ban	őt	kö	vet	ték:	Zvarinyi La jos	(18601874ig,	
ha	lá	lá	ig),	 Endreffy Já nos	 (1875,	 he	lyet	tes	 lel	kész),	 Zvarinyi 
Já nos	(18761897ig,	Szar	vas	ra	tör	té	nő	tá	vo	zá	sá	ig),	
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Holéczy Já nos	 (18971929ig,	 nyug	ál	lo	mány	ba	 vo	nu	lá	sá	ig),	
Lucsán Már ton	(1929	1972	áp	ri	lis	1ig,	nyu	ga	lom	ba	vo	nu	lá	sá	ig)	
Eszlényi Lász ló	(1972)
(Az	ada	to	kat	Eszlényi	tisz	te	le	tes	úr	he	lyi	egy	ház	tör	té	ne	ti	mun	ká	já
ból emel tem át.)

  A csomádi evan gé li kus anya egy-
ház	köz	ség	hez	tar	to	zott	Fót,	Ve	res	egy
ház,	 Szada,	 Kisszentmiklós	 (ké	sőb	bi	
Őrszentmiklós,	mai	Őrbotytyán	ré	sze)	
és Göd te le pü lé sek.

 

Az	 el	ső	 gö	di	 be	jegy	zés	 1794ből	 szár	ma	zik:	 Pin	tér	 Já	nos	 és	
Domonyi	An	na	Mi	hály	név	re	ke	resz	tel	tet	ték	fi	ú	kat.	Majd'	húsz	év	
múl	va,	 1814ben	 tör	té	nik	 meg	 a	 kö	vet	ke	ző	 ke	resz	te	lői	 ese	mény,	
majd	ezt	to	váb	bi	négy	kö	ve	ti	az	adott	idő	szak	ban.	Hogy	ki	volt	ez	
az	ös		sze	sen	öt	csa	lád?	Ne	mes	György	és	fe	le	sé	ge,	Er	zsé	bet	Mi	hály	
fi	uk	kal,	 Kol	lár	 And	rás	 és	 Koreny	 An	na	 Zsu	zsan	na	 lá	nyuk	kal,	
Burtsár	Pál	és	Marosek	Má	ria	Já	nos	fi	uk	kal,	Gelletta	Já	nos	és	fe	le
sé	ge,	Ju	dit	azo	nos	ne	vű	lá	nyuk	kal	va	la	mint	Tóth	Mi	hály	és	Tor	ma	
Ju	dit	Bar	ba	ra	lá	nyuk	kal	együtt	ke	rül	tek	be	eb	be	a	220	éves	szü	le	té
si	 anya	könyv	be.	A	 ké	sőb	bi	 irat	anyag	ban	 –	 ter	mé	sze	te	sen	 –	 egy	re	
több Göd pusz tai il let ve gö di be jegy zés ol vas ha tó.

A csomádi evan gé li kus temp lom



Gödi Almanach98

18211842	kö	zött	27	gö	di	ek	ről	szó	ló	be	jegy	zés	ta	lál	ha	tó	a	csomádi	
anya	könyv	ben.	Ab	ban	az	 idő	ben	 töb	bek	kö	zött	Gö	dön	élt	né	hány	
há	zas	pár:
Galban	Márton	 –	Czobori	Má	ria,	 Szuharyszki	Mi	hály	 –	Bobjakh	
Ju	dit,	Tóth	Mi	hály	 –	Berkovitz	 Ju	dit,	Blahó	 János	 –	Mráz	An	na,	
Sze	ke	res	János	–	Dusnik	Éva,	Valent	János	–	Marusi	Ka	ta	lin,	Gá	bor	
János	–	Durchih	Bar	ba	ra,	Dercsényi	Pál	–	Gegmüller	Mar	ina	Hen
ri	et	ta,	Ótokai	Márton	–	Ljepovszki	Zsu	zsan	na,	Var	ró	Pál	–	Makovinyi	
Má	ria,	 Krá	lik	 Ist	ván	 –	 Makovinyi	 Er	zsé	bet	 va	la	mint	 Makray	
György	és	Gelete	Zsuzsánna	„ura	ság	cse	lé	di”,	kik	nek	Te	ré	zia	ne	vű	
lá	nyuk	ke	reszt	szü	lei	 :	Ne	mes	Sallay	Jó	zsef	 is	pán	és	Klim	Ro	zá	lia	
Bognárné	1841ben.
	 A	kö	vet	ke	ző	húsz	év	ben	fő	leg	az	előbb	fel	so	rolt	csa	lá	dok	to	váb
bi	gyer	me	ke	i	nek	ös		sze	sen	46	ke	resz	te	lé	si	idő	pont	ját	je	gyez	ték	be.		
A gö di evan gé li ku sok ada tai 1916-ig ta lál ha tók a csomádi anya-
köny vek ben.
	 1916	és	1949	kö	zött	a	vá	ci	és	1949	óta	a	du	na	ke	szi	evan	gé	li	kus	
lel	ké	szi	 hi	va	tal	 lát	ja	 el	 ezt	 a	 fel	ada	tot,	 ki	vé	ve	 19821994	 kö	zött,	
ami kor új ra Csomádon ve zet ték a gö di evan gé li ku sok anya köny vi 
ese mé nye it.
 

A gödi lakosság vallási megoszlása a XIX. szá zad ban

 ka to li kus evan gé li kus  re for má tus  iz ra e li ta  ös  sze sen
1817	 	153	 	35	 81	 	269
1821	 	182	 	14	 10	 	206
1832	 	186	 	8	 	5	 	199
1834	 	217	 	26	 	4	 	247
1848	 	207	 	8	 	9	 	224
1885	 	278	 	14	 	8	 	300
1892	 	392	 	33	 36	 	3	 	477
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	 Alsógödön	1932ben	164,	1937ben	132,	1939ben	122	evan	gé
li kus val lá sú la kost tar tot tak nyil ván. 
	 Ahogy	„a	kö	vek	nek	épü	let	té	kell	 len	ni	ük”,	úgy	lett	a	szór	vány	
gö	di	gyü	le	ke	zet	ből	fi ók egy ház 1929ben,	75 év vel ez előtt. 
	 Az	Al	ma	nach	1997.	évi	és	2003.	évi	kö	te	té	ben	1916tól	rész	le
te	sen	 be	mu	tat	tuk	 a	 fi	ók	egy	ház	 tör	té	ne	tét,	 az	az	 Eper	je	si	 Scholtz	
Gusz	táv	 püs	pök	 nya	ra	ló	 haj	lé	ká	nak,	 és	 fia	 dr.	 Scholtz	 Osz	kár	 új	
há	zá	ban	már	 hely	ben	 tart	ha	tó	 is	ten	tisz	te	le	tek	 le	he	tő	sé	gét,	 a	 fi	ók
egy	ház	lét	re	ho	zá	sát	1923ban,	az	egy	ház	vi	lá	gi	fel	ügye	lő	jét,	pres	bi
té	ri	u	má	nak	tag	ja	it;	a	Floch	Reychersberg	csa	lád	te	lek	ado	má	nyo	zá
sát,	va	la	mint	az	1929	jú	ni	us	16án	fel	szen	telt	 temp	lom	fel	épí	té	sé
ben	je	len	tős	anya	gi	és	mun	ka	ál	do	zat	tal	hoz	zá	já	ru	lók	ne	ve	it.
	 Detre	 Já	nos:	 165	 év	 a	 Vá	ci	 Evan	gé	li	kus	 Gyü	le	ke	zet	 éle	té	ben	
18632001	cí	mű	mun	ká	já	ban	az	aláb	bi	 lel	ké	szi	 je	len	tés	ol	vas	ha	tó	
az	1937es	esz	ten	dő	ről:
 „Alsógödön	 fel	épült	 a	 kis	

temp	lom.	 Be	ve	zet	ték	 a	 vil
lanyt.	Meg	ol	dot	ták	a	 fű	tést.	
A	 gyü	le	ke	zet	 fel	ügye	lő	je	 a	
né	hai	 püs	pök	 fia,	 Scholtz	
Osz kár volt. A gond no ki 
szol	gá	la	tot	Ber	ta	lan	 Sán	dor	
vé	gez	te.	A	jegy	ző	köny	ve	ket	
Hoffman Já nos ve zet te. 
A kán to ri szol gá la tot 
Hetényi	 Jó	zsef	 ta	ní	tó	 lát	ta	
el.	 A	 nő	egy	let	 özv.	 Tóth	
Miklósné	 és	 Scholtz	 El	la	
ve	ze	té	sé	vel	mű	kö	dött	….”
A	 temp	lom	épí	tés	költ	sé	gé
nek fe de zé sé hez jól szer ve-
zett jó té kony cé lú es te ket 
ren	dez	tek	a	nő	egy	let	tag	jai.

Az alsógödi evan gé li kus temp lom 
a 30-as évek ben.
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 A	Csomádtól	a	Du	ná	ig	hú	zó	dó,	1944	nya	rán	a	la	kos	ság	gal	ása	tott	
több	mé	ter	szé	les	és	mély	árok,	amely	a	szov	jet	tan	kok	tól	véd	te	vol
na	Bu	da	pes	tet,	és	mely	mel	lett	né	hány	sza	kasz	ka	to	na	há	rom	na	pig	
helyt	állt,	–	itt	a	temp	lom	kö	ze	lé	ben	ért	vé	get.	Sú	lyos	üt	kö	zet	ala	kult	
ki	a	vé	dők	és	a	tá	ma	dók	kö	zött,	mert	a	so	ha	be	nem	vett	vé	dő	vo	na	lat	
az orosz csa pa tok itt akar ták meg ke rül ni. A har cok ál do za ta lett az 
evan gé li kus temp lom is.
Sommer	Gyu	la	vá	ci	lel	kész	1945.	má	jus	15én	gya	lo	go	san	út	ra	kelt,	
hogy	be	jár	va	meg	lá	to	gas	sa	a	fi	ók	egy	há	za	kat,	fel	mér	je	a	front	utá	ni	
hely	ze	tet,	és	hir	des	se,	hogy	Pün	kösd	után	új	ra	in	dul	nak	az	is	ten	tisz
te	le	tek.	 Az	 itt	 ta	pasz	tal	tak	ról	 Detre	 Já	nos	 köny	vé	ben,	 a	 lel	ké	szi	
je	len	tés	ben	ez	állt:	„	Alsógödön	a	temp	lom	tel	je	sen	ro	mos.	Az	ol	tárt	
és a pa do kat szét hur col ták. A har mó ni u mot és a szent edé nye ket 
si ke rült meg men te ni. Az is ten tisz te le te ket az ál la mi is ko lá ban tart-
ják.”
	 Az	 ar	ra	 já	ró	kat	 a	 temp	lom	 kül	se	jé	ről	 és	 bel	se	jé	ről	még	 1946.	
áp ri lis 21-én is az aláb bi kép fo gad ta 

Jó té kony far san gi est
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	 A	to	váb	bi	a	kat	az	1997.	évi	Al	ma	nach	így	fog	lal	ja	ös		sze:	
„Szin	te	 min	den	 elöl	ről	 kez	dő	dött.”	 „1947.	 év	 vé	gé	re	 a	 temp	lom	
új	já	é	pült,	be	ren	de	zé	sé	vel	együtt.	A	hí	vek	anya	gi	és	er	köl	csi	hoz	zá
já	ru	lá	sán	kí	vül	meg	kell	em	lí	te	ni	Oberländer	Re	zső	(tápszergyáros)	
egy	ház	fel	ügye	lő	je	len	tős	se	gít	sé	gét	és	Thomka	Já	nos	gond	nok	lel
ki	is	me	re	tes	mun	kál	ko	dá	sát.	Az	új	já	szen	te	lést	Ordass	La	jos	püs	pök,	
Ke	mény	La	jos	Sommer	Gyu	la	es	pe	re	sek	vé	gez	ték.”
	 Ál	lan	dó	lel	ké	sze	2000ig	nem	volt	a	gö	di	fi	ók	egy	ház	nak.	A	vá	ci	
új pes ti és a du na ke szi egy ház köz sé gek lel ké szei tar tot tak is ten tisz-
te	le	te	ket	hos		szabb	–	rö	vi	debb	ide	ig:	Sommer	Gyu	la,	Bándi	Ist	ván,	
Pröhle	Sán	dor,	Madocsai	Mik	lós,	Nagy	Gyu	la.
	 A	 II.	 vi	lág	há	bo	rú	 után,	 az	 öt	ve	nes	 évek	től	 a	 het	ve	nes	 éve	kig	
Jancsó	Ber	ta	lan,	Gádor	András,	Benczúr	László	voltak	a	gyü	le	ke	zet	
lel	ki	pász	to	rai,	 majd	 őket	 kö	vet	te	 Bolla	 Ár	pád,	 aki	nek	 szol	gá	la	ta	
alatt	fel	épül	he	tett	a	felsőgödi	ima	házüdü	lő	nek	fel	tün	tet	ve.

 
Elő tér ben Nemeskéri-

Kiss Sán dor, 
há tul kö zé pen Ordass 

La jos püs pök, 
bal ol da lán Bene Zol tán 

re for má tus lel kész, 
jobb ol da lán 

Ke mény La jos 
evan gé li kus es pe res.

A temp lom és bel se je, ami ab ból meg ma radt.
Dr. Schüszler Ede fel vé te lei
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Tá	vo	zá	sa	után	1982től	a	csomádi	lel	kész,	Eszlényi	Lász	ló	vet	te	át	
a gyü le ke ze tet egé szen 1993-ig ek kor ott is ve zet ték az anya köny-
ve	ket.	Erre	az	időszakra	esett,	hogy	1994ben	a	templom	tetőszer
kezete	 életveszélyessé	 vált,	 és	 a	 felújítás	 utáni	 újraszentelést,	 a	
történetíró	Detre	János	esperes	végezte.
	 A	nyug	dí	jas	tiszteletesasszony,	Nyírő	Ol	ga	még	ma	is	vál	lal	egy
egy	szol	gá	la	tot,	ha	he	lyet	te	sí	te	ni	kell.

A temp lom ka pu já ban 
be szél Ordass La jos
 püs pök, tő le jobb ra 
Oberländer Re zső 

fel ügye lő, ve le szem ben 
Ke mény La jos evan gé li kus 
es pe res, tő le bal ra Sommer 
Gyu la evan gé li kus lel kész, 
mö göt tük Makay Sán dor 

cser kész ve ze tő.

Jancsó Ber ta lan 
tisz te le tes úr

Bolla Ár pád 
tisz te le tes úr
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Mónus	 Lász	ló	 lel	kész	 úr	 1993tól	 1999ig,	 nyug	díj	ba	 vo	nu	lá	sá	ig	
lát ta el a szol gá la tot.
	 Ko	vács	Lász	ló	1999től	a	du	na	ke	szi,	gö	di	és	sződligeti	egy	ház
köz	sé	gek	élé	re	elő	ször	se	géd	lel	kész	ként,	majd	év	vel	ké	sőbb	a	pres
bi	té	ri	um	 ál	tal	 meg	vá	lasz	tott	 lel	kész	ként.	 Az	 el	múlt	 idő	szak	ban	
kor	sze	rű	pap	lak	épült	és	gyü	le	ke	ze	ti	te	rem	szé	pült	irá	nyí	tá	sa	alatt.	
Éven	te	45	konfirmandust	ké	szít	 fel	hi	tük	meg	erő	sí	té	sé	re,	 if	jú	sá	gi	
ta	lál	ko	zó	kat,	tá	bo	ro	kat,	egy	há	zi	elő	adá	so	kat	és	ze	nei	ren	dez	vé	nye
ket szer vez az egy ház köz ség ben.
	 A	 felsőgödi	gyü	le	ke	zet	ha	son	ló	an	az	alsógödihez,	a	har	min	cas	
évek	ben	kez	dett	fej	lőd	ni.	Hely	ze	tü	ket	ne	he	zí	tet	te,	hogy	elég	so	ká	ig	
is	ko	lá	ban,	csa	lá	di	há	zak	nál	kel	lett	is	ten	tisz	te	le	te	ket	tar	ta	ni,	mi	vel	az	
ima	ház	csak	a	het	ve	nes	évek	ben	ké	szült	el,	bár	a	152	négy	szög	öl	nyi	
te rü le tet Dr. Szécsi Kál mán már 1933-ban a gyü le ke zet nek aján dé-
koz ta.
 Er	ről	 a	 gyü	le	ke	zet	ről	 Detre	 Já	nos	 köny	vé	ben	 ezt	 ol	vas	hat	juk:	
„1932.	Felsőgöd	–	a	gyü	le	ke	zet	fel	ügye	lő	je,	mo	tor	ja:	Kenedi	Sán	dor	

Eszlényi Lász ló 
tisz te le tes úr

Ko vács Lász ló 
tisz te le tes úr
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…	 a	 sta	tisz	ti	kai	 ada	tok	 sze	rint	 137	 evan	gé	li	kus	 él	 a	 te	le	pü	lé	sen.	
Ha von ta két al ka lom mal tar ta nak is ten tisz te le tet az ál la mi is ko la tan-
ter	mé	ben,	ahol	ol	tárt	ala	kí	tot	tak	ki.	Kolba	Árpádné,	Kő	sze	gi	Lajosné,	
Láng	Béláné	….	ol	tár	ké	pet,	fe	szü	le	tet,	gyer	tya	tar	tó	kat,	Bib	li	át,	ol	tár
te	rí	tő	ket	ado	má	nyoz	tak	az	egy	ház	nak.
	 Kö	vet	ke	ző	be	jegy	zés	1937ből:	„	Haaden	Pál	fel	ügye	lő,	Kő	sze	gi	
La	jos	gond	nok,	Véber	Gusz	táv	jegy	ző,	Szokoly	Jó	zsef	pres	bi	ter	szé
pen	ös		sze	tar	tot	ták	a	gyü	le	ke	ze	tet.	A	kán	to	ri	 szol	gá	la	tot	Barta	Ar	túr	
lát	ta	el.	A	nő	egy	let	Sommer	Gyuláné	nagy	tisz	te	le	tű	as		szony	ve	ze	té
sé	vel	mű	kö	dött.”	
	 Hi	szem,	hogy	az	el	kö	vet	ke	ző	idők	ben	a	gö	di	gyü	le	ke	zet	to	vább
épí	ti	 „a	 tesvéri	 kö	zös	sé	gek	 tá	bo	rát”,	 bár	 a	mai	 –	 is	mert	 –	 ada	tok	
sze	rint	 mint	egy	 8090	 val	lá	sú	kat	 gya	kor	ló	 evan	gé	li	ku	sok	 szá	ma	
Al	só	és	Felsőgödön	ös		sze	sen.

	 De	 min	den	 va	sár	nap	 8	
órakor	Felsőgödön	a	Sport	
utcában,	 Alsógö	dön	 a	
Luther	 Márton	 utcában,	 a	
Fene	ketlen	tó	mellett,	reg
gel 9 óra kor meg szó lal az 
idén 80 éves ha rang mely 
min den gö  di evan gé li kust 
is ten tisz te let re hivogat ...
 Kö szö ne tet sze ret nék 
mon	da	ni	 Eszlényi	 Lász	ló	
tisz	te	le	tes	 úr	nak,	 Csomád	
evan	gé	li	kus	 lel	ké	szé	nek,	
hogy a szü le té si anya köny-
 vet va la mint a Csomádról 
szó	ló	 hely	tör	té	ne	ti	 írá	sát	
ren del ke zé sem re bo csá tot-
ta,	 mun	ká	mat	 se	gí	tet	te,	
tá	mo	gat	ta	 va	la	mint	 Láng	
Jó	zsef	 úr	nak,	 aki	 le	vél	tá	ri	
ada	tok	kal	 egé	szí	tet	te	 ki	
írá	so	mat.	

Az alsógödi 
75 éves evan gé li kus temp lom ma
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LÁNG JÓ ZSEF

Gö dön él tek (III.)
	 Ezen	nel	be	fe	jez	zük	1996-ban	kez	dő	dött	cikk	so	ro	za	tun	kat,	me	ly-
et	azért	in	dí	tot	tuk,	hogy	az	ok	le	ve	lek	ben	sze	rep	lő	bir	to	ko	sok	mel-
lett	a	köz	na	pi	csa	lá	dok	ne	ve	it	is	meg	is	mer	jük	és	eset	leg	se	gít	sé	get	
nyújt	sunk	a	„gyö	ke	rek”	fel	de	rí	té	sé	ben.	A	for	rást	a	ró	mai	ka	to	li	kus	
egy	ház	Anya	köny	ve	i	ben	ta	lál	tuk	meg.
	 II.	Jó	zsef	(1780-1790)	a	sza	bad	val	lás	gya	kor	lás	ról	és	az	új	temp-
lo	mok	épí	té	sé	ről	szó	ló	ill.	a	3297.	szá	mon	ren	de	let	ben	a	plé	bá	ni	ák	
szá	má	ra	 elő	ír	ta	 a	 szü	le	té	si,	 az	 es	ke	té	si	 és	 a	 ha	lot	ti	 anya	köny	vek	
ve	ze	té	sét.
	 Így	 a	XVIII.	 és	 a	XIX.	 szá	zad	ban	 te	le	pü	lé	sün	kön	 élt	 la	kos	ság	
csa	lád	ne	ve	it,	lé	lek	szá	mát	és	egyéb	in	for	má	ci	ó	kat	leg	kön		nyeb	ben	az	
egy	ko	ri	 egy	há	zi	 fel	jegy	zé	sek	ből	 az	Anya	köny	vek	ből	 és	 a	 Ró	mai	
Ka	to	li	kus	 Egy	ház	 Vá	ci	 Egy	ház	me	gye	 Se	ma	tiz	mu	sa	i	ból	 (név	tár)	
is	mer	het	jük	meg,	ame	lyek	tar	tal	maz	zák	az	egyéb	fe	le	ke	ze	tű	la	kos-
ság	lé	lek	szá	mát	is.	(To	váb	bi	ak	ban	Se	ma	tiz	mus).
	 A	 te	rü	le	tün	kön	 élő	 ró	mai	 ka	to	li	kus	 hí	vek	 ese	té	ben	Sződön,	 az	
evan	gé	li	ku	sok	csa	lá	di	ese	mé	nye	it	Csomádon	ve	zet	ték	a	XIX.	szá-
zad	ban	és	a	XX.	szá	zad	ele	jén.	(Utób bi ról e kö tet ben kü lön ta nul
mány ban tá jé ko zód ha tunk.) 
Ugyan	is	Göd	önál	ló	 te	le	pü	lés,	 a	 tö	rök	hó	dí	tás	okoz	ta	 el	pusz	tí	tá	sa	
után	 né	hány	 száz	 évig	 úgy	 sze	re	pelt	 mint	 Sződ	 pusz	tá	ja,	 majd	 a	
te	rü	let	las	sú	be	te	le	pü	lé	se	után	is	köz	igaz	ga	tá	si	lag,	mint	egy	há	zi	lag	
Sződhöz tar to zott.	 Bár	 Felsőgöd	 1915-ben,	 Alsógöd	 1921-ben	
önál	ló	 te	le	pü	lés	 lett,	 a	 ró	mai	 ka	to	li	kus	 egy	há	zi	 anya	köny	ve	zés	 a	
gö	di	hí	vek	ese	tén	1925-ig	Sződön	ma	radt.
	 A	ka	to	li	kus	anya	köny	vek	szin	te	a	tel jes la kos ság	ada	ta	it	ma	gá-
ban	 fog	lal	ják	 mi	vel	 a	 gö	di	 la	kos	ság	 80-85%-a	 ka	to	li	kus	 val	lá	sú	
volt.	 Ez	 de	rül	 ki	 a	 ró	mai	 ka	to	li	kus	 egy	ház	 1817.	 év	től	 fe	llel	he	tő	
Se	ma	tiz	mu	sa	i	ból.	(1.sz.	mel	lék	let)
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Ez	 egy	 tel	je	sen	 új	 fel	fe	de	zés,	 a	XIX.	 szá	zad	ból,	mert	 ed	dig	 csak	
né	hány	Sződre	és	a	hoz	zá	tar	to	zó	pusz	tákra	vonatkozó	né	hány	ös	-
sze	sí	tett	la	kos	sá	gi	ada	to	kat	is	mer	tük.	
	 Az	 anya	köny	vek	kel	 kap	cso	lat	ban	meg	em	lít	jük,	 hogy	 az	 1894.	
évi	XXXIII.	tör	vény	be	ve	zet	te	az	ál	la	mi	(pol	gá	ri)	anya	köny	ve	zést,	
mely	1895	ok	tó	ber	1-én	lé	pett	ha	tály	ba.	Ezt	be	je	gyez	ték	az	egy	há	zi	
anya	köny	vek	be	 is.	Az	 ál	la	mi	 anya	köny	ve	zés	mel	lett	 a	mai	 na	pig	
meg	ma	radt	az	egy	há	zi	anya	köny	ve	zés	gya	kor	la	ta.
Ev	vel	egyidejüleg	a	ka	to	li	kus	püs	pök	sé	gek	el	ren	del	ték	az	egy	ház-
köz	sé	gi	anya	köny	vek	má	so	la	tá	nak	meg	kül	dé	sét,	me	lyek	a	Püs	pö	ki	
Le	vél	tár	ban	hoz	zá	fér	he	tők.	
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	 1996,	1998,	2000,	2001	GA-ban	fo	lya	ma	to	san	dol	goz	zuk	fel	a	
Sződi	 Ró	mai	 Ka	to	li	kus	 Plé	bá	ni	án	meg	lé	vő	 Ha	lot	ti	Anya	köny	vek	
gö	di	 il	le	tő	sé	gű	ada	ta	it	 a	kez	de	tek	től,	1775-től	1915-ig	és	most	az	
1916-1925	kö	zöt	ti	idő	sza	kot.	
	 Egye	dül	 Galgóczy	 Kár	oly	 1877-ben	 ké	szült	 le	írá	sá	ban	 em	lí	ti	
kü	lön	Gödpuszta	 la ko sa i nak szá ma 118.	Nem	 tud	juk,	me	lyik	 év	
ada	ta.	Va	ló	szí	nű	leg	1875,	mert	ev	vel	egye	zik	meg.
 A	Se	ma	tiz	mus	a	sződi	anya	egy	ház	cím	szó	alatt	hoz	za	az	ada	to-
kat,	de	rész	le	te	zi	a	hoz	zá	tar	to	zó	ú.	n.	filiák	ada	ta	it	is.	Te	hát	Sződ,	
Rátóth,	Kis-Szent-Miklós,	Gödpuszta,	Ha	raszt,	Hosszú-Völgy	pusz-
		ta,	Kí	gyós	pusz	ta,	Csörög-puszta.
	 Táblázaton	mutatom	be	Gödpuszta,	majd	a	je	len	le	gi	Göd	te	rü	le-
tén	lé	vő	ré	szek	la	kos	sá	gá	nak	szá	mát.	
Né	hány	 eset	ben	 ös		sze	vo	ná	so	kat	 is	 ta	lál	ha	tunk	 pl.:	 1877-1881	
kö	zött	 Gödpusztát	 és	 Ha	rasz	tot	 egy	 cím	szó	 alatt	 hoz	za,	 1857-59	
kö	zött	csak	a	ró	mai	ka	to	li	ku	sok	szá	mát	tün	te	ti	fel.
	 Az	ös		sze	ál	lí	tás	a	Sződ-Rákos	la	kos	sá	gát	1885-től	jel	zi,	majd	ezt	
Tég	la	gyár	nak	ne	ve	zi	és	1913-tól	je	le	nik	még	kü	lön	Sződliget	is.
1901-től	Rátóthból	Vácrátót	és	Kis-Szent-Miklósból	Őrszentmiklós	
lesz.	Gödpuszta	mel	lett	 kü	lön	 cím	szó	Kisgöd,	 166-169.sz.	Vas	úti	
őr	ház,	Il	ka	pusz	ta-major,	Úsz	ta	tó-ma	jor,	Tecze	ma	jor,	Ár	pád	ma	jor,	
Csörög-puszta	(mai	Sződliget	belterülete),	Csö	rö	gi	Sző	lők.
	 1907-től	 új	 ré	szek	 lép	nek	 be:	Vil	la	te	lep,	 Felsőgöd;	 1910-13-ig	
Kert	vá	ros,	Szécsi-telep,	Haj	csi-te	lep.	
Ezek	a	fel	osz	tá	sok	le	het,	hogy	va	la	mi	egy	há	zi	irá	nyí	tás	mi	att	tör	tén-
tek,	mert	az	Anya	köny	vek	ben	Il	ka-pusz	ta	már	1879-től,	Úsz	ta	tó	ma-
jor	1885-től,	Kisgöd	1887-től,	sze	re	pel.	Sőt	amit	majd	ké	sőbb	rész-
le	te	zek,	az	ilkamajori	is	ko	lai	ok	ta	tás	sal	1887-től	ta	lál	ko	zunk.	
	 Az	egy	há	zi	ki	ad	vány	ból	ki	tű	nik,	hogy	Gödpusztán	1888-tól van 
te le fon	szol	gá	lat.
	 A	Se	ma	tiz	mu	sok	ban	 fel	tün	te	tik	az	egy	ház	pat	ró	nu	sá	nak	ne	ve	it	
is,	 va	gyis	 kik	 a	meg	ha	tá	ro	zó	 bir	to	ko	sok	 egy-egy	 idő	szak	ban.	 Így	
ed	di	gi	 is	me	re	te	in	ket	 erő	sí	ti	 Grassalkovich	An	tal,	 Sina	 György,	 a	
Bel	ga	bank,	Nemeskéri-Kiss	Mik	lós,	majd	Pál,	Szapáry	Gyu	la	pat-
ró	nu	si	ide	je.
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Egy	újabb	in	for	má	ció	az	is,	hogy	1875	és	1879	kö	zött	(Nemeskéri-
Kiss	 Mik	lós	sal	 együtt)	 pat	ró	nus	ként	 ta	lál	ko	zunk	 a	 zsa	dá	nyi	 és	
tö	rök	szent	mik	ló	si	Almásy	Pál	és	György	ne	vé	vel	is,	te	hát	föld	bir	to-
kos	volt	Gö	dön	az	Almásy	csa	lád	is.	Kik	vol	tak	az	it	te	ni	föld	bir	to-
kos	Almásyak?
	 Az	Új	Ma	gyar	Élet	raj	zi	Le	xi	kon	ban	ez	áll:	Almásy	Pál	zsadányi	
és	tö	rök	szent	mik	ló	si	(1818-1882)	po	li	ti	kus.	1849-ben	ő	hir	det	te	ki	
a	 Füg	get	len	sé	gi	 Nyi	lat	ko	za	tot,	 Pá	rizs	ba	 emig	rált,	 majd	 1859-ben	
ha	za	tért.	Habs	burg	el	le	nes	ös		sze	es	kü	vést	ké	szí	tett	elő.	Az	ös		sze	es-
kü	vés	áru	lás	foly	tán	nap	vi	lág	ra	ke	rült.	Almásyt	1864-ben	le	tar	tóz-
tat	ták,	el	ítél	ték,	1867-ben	ke	gye	lem	mel	sza	ba	dult,	ha	lá	lá	ig	vis		sza-
vo	nul	tan	élt.	(Hol?	er	re	nincs	uta	lás)
	 Más	részt	Gyüre	Já	nos	szer	kesz	tő	tár	sam	a	Had	tör	té	ne	ti	Könyv-
tár	ban	vég	zett	ku	ta	tá	sa	sze	rint,	a	Had	tör	té	ne	ti	Köz	le	mé	nyek	1997	
má	so	dik	 ne	gyed	évi	 szá	má	ban	 ta	lál	ha	tó:	 Nyárády	 Gá	bor:	 „Jú	dás-
pén	z	ért	 a	 baj	tár	sa	kat”	 cí	mű	 cikk,	 mely	nek	 Al	cí	me:	 Ada	tok	 az	
Almásy	-	Nedeczky	szer	vez	ke	dés	tör	té	ne	té	hez.	/1864/	
	 A	ta	nul	mány	meg	ál	la	pí	tá	sai	kö	zött	ta	lál	ha	tó	:	„Vá	cott	rej	te	ge	tik	
az	 ös		sze	es	kü	vők	 a	 fegy	ve	re	ket”.	 To	váb	bá	 Nedeczky	 1863-ban	
Pá	rizs	ba	 me	ne	kült	 nagy	báty	já	hoz,	 nemeskéri	 Kiss	 Mik	lós	hoz,	 a	
ma	gyar	emig	rá	ció	ve	ze	tő	jé	hez.	
	 Mint	tud	juk	nemeskéri	Kiss	Mik	lós	a	ki	egye	zés	után	ha	za	tért	és	
meg	vá	sá	rol	ta	Gödpusztát	is.	Ta	lán	le	het	va	la	mi	ös		sze	füg	gés,	a	ta	lán	
Vá	con	la	kó	és	Nedeczky	ál	tal	meg	is	mert	Almásy	Pál	kö	ze	li	bir	tok-
vá	sár	lá	sa	kö	zött.	
	 E	kis	ki	té	rő	után	új	in	for	má	ci	ó	ként	te	kint	he	tő	a	gödpusztai	gyer-
me	kek	XIX.	szá	za	di	ok	ta	tás	ról	szó	ló	né	hány	adat	is.
A	sződi,	gödpusztai,	rátóti,	 is ko lai ta nu lók	 lét	szá	mát	leg	elő	ször	a	
Se	ma	tiz	mus	 az	 1848.	 évi	 szá	má	tól	 kezd	ve	 jegy	zi	 fel.	 Egy	ál	ta	lán	
Sződön,	 majd	 Gödpusztán	 mi	kor	 kez	dő	dött	 az	 ok	ta	tás	 és,	 hogy	
1883	 előtt	 a	 gödpusztai	 ta	nu	lók	Sződre	 jár	tak-e	 is	ko	lá	ba,	 to	váb	bi	
ku	ta	tást	igé	nyel.
	 1883-tól	1909-ig	vál	to	zó	gya	ko	ri	ság	gal	2-4	éven	ként	rész	le	te	sen	
le	ír	ják	az	gödpusztai	is	ko	la	költ	ség	ve	tés	ét,	fel	sze	re	lé	sét,	tan	ter	mek	
szá	mát.	Két	év	vel	ké	sőbb,	1885-ben	szá	mol	nak	be	az	1883-84	tan-
év	ben	ta	nu	lók	val	lá	si	és	fiú-lány	meg	osz	lá	sá	ról.
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	 Egy	 gödpusztai	 ma	gán	tu	laj	don	ként	 te	lek	köny	ve	zett	 épü	let	ben	
mű	kö	dő	 is	ko	lá	ban-ta	ní	tói	 la	kás	ban	 el	he	lye	zett-	 ta ní tók	 sze	mé	lyi	
ada	ta	it,	ja	va	dal	ma	zá	sát	kü	lön	mel	lék	let	ben	csak	1885-1909	mu	tat-
ják	be.	
Az	1890-1900	kö	zött	az	Ilkamajorban	ta	ní	tók	ada	ta	it	is	meg	is	mer-
het	jük,	mely	ből	a	fel	jegy	zett	el	ső	ta	ní	tó	1887-től	mű	kö	dött	a	te	rü	le-
ten.	Ő	volt-e	az	el	ső,	ma	még	nem	tud	juk.
	 Vis		sza	tér	ve	 ere	de	ti	 té	mánk	ra:	 Mi	ért	 a	 Ha lot ti Anya köny vet 
vá	lasz	tot	tuk?	
 Mert	ez	ad	ja	a	leg	több	in	for	má	ci	ót	az	egyes	csa	lá	dok	be	te	le	pü	lé-
sé	nek	hoz	zá	ve	tő	le	ges	idő	pont	já	ról,	a	te	rü	let	egyes	ré	sze	i	nek	el	ne	ve-
zé	sé	ről	 és	 idő	pont	já	ról;	 a	 csa	lá	dok	 ne	ve	i	ről,	 szár	ma	zá	si	 he	lyé	ről,	
lak	he	lyé	ről,	 fog	lal	ko	zá	sá	ról,	 élet	ko	rá	ról;	 gyer	mek	 ese	tén,	 a	 szü	lők	
ne	vé	ről	és	ada	ta	i	ról.	Min	den	el	hunyt	ese	té	ben	meg	is	mer	het	jük	a	kor-
ra	jel	lem	ző	be	teg	sé	ge	ket,	mely	ben	az	ak	ko	ri	or	vos	vagy	ha	lott	kém	a	
ha	lál	okát	meg	ál	la	pí	tot	ta,	és	eset	leg	egy-egy	csa	lád	is	meg	is	mer	he	ti	
elő	de	i	nek	be	teg	sé	ge	it,	me	lyet	ma	már	tu	do	má	nyo	san	is	vizs	gál	nak.
	 Köz	igaz	ga	tá	si	lag	Gödpuszta	1945-ig,	Bócsaújtelep	és	Ilkamajor	
is	egé	szen	1947-ig	Sződhöz	tar	to	zott.	(GA	2002,2003)
	 Az	el	ső	be	jegy	zés	től	1775-től	1925-ig,	a	150	év	alatt	1286	ne	vet	
ta	lál	tunk.
	 A	 leg	in	kább	 elő	for	du	ló	 csa	lád	 ne	vek	 a	 2000.	 és	 a	 2001.	 évi	
kö	tet	ben	ta	lál	ha	tók.	Vél	he	tő	en	a	 leg	ré	geb	ben	itt	 la	kók	a	Mé	szá	ro-
sok	 (1802),	 Na	gyok	 (1831),	Var	gák	 (1829)	 és	 Kö	ké	nyek	 (1833).	
Ter	mé	sze	te	sen	a	csa	lá	dok	szi	go	rú	le	szár	ma	zá	sát	a	cikk	so	ro	zat	ke	re-
té	ben	nem	tud	tam	vizs	gál	ni,	más	részt	az	az	érin	tett	csa	lá	dok	ügye.	
Az	1910-es,	20-as	évek	ben	már	az	or	szág	min	den	ré	szé	ből	köl	töz-
tek	 ide	 la	ko	sok,	 bu	da	pes	ti	ek	 szin	te	 ki	vé	tel	 nél	kül	 Felsőgödöt	
vá	lasz	tot	ták	új	lak	hely	ként.
	 Az	ed	di	gi	ek	foly	ta	tá	sa	ként,	az	1926-tól	a	felsőgödi	ró	mai	ka	to-
li	kus	 plé	bá	ni	án	 in	du	ló,	 ad	dig	 a	 sződi	 ró	mai	 ka	to	li	kus	 plé	bá	ni	án	
ve	ze	tett	1916-1925	kö	zött	a	Ha	lot	ti	Anyakönyveben	sze	rep	lő,	mai	
Göd	te	rü	le	té	hez	tar	to	zó	el	huny	tak	ra	vo	nat	ko	zó	ada	to	kat	adom	köz-
re,	a	kön		nyebb	ke	zel	he	tő	ség	ér	de	ké	ben	szo	ros	abc-ben.
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	 Ezen	utol	só	rész	ben	vizs	gált	1916	és	1925	évek	kö	zött	az	Anya-
könyv	be	 276	 ha	lál	ese	tet	 je	gyez	tek	 be.	Az	 el	huny	tak	 szám	ará	nya	
fo	ko	za	to	san	csök	ken	a	va	la	mi	ko	ri	10%	fe	let	ti	 ér	ték	ről,	1%	kö	rü	li	
ér	ték	re	ala	kult	1920-ban.	A	cse	cse	mő	ha	lan	dó	ság	még	min	dig	30%-
os.	 A	 hal	álo	kokban	 egyen	lő	 arány	ban	 for	dul	nak	 elő	 a	 szü	le	té	si	
gyen	ge	ség,	tü	dő	gyul	la	dás	és	bél	bán	tal	mak.	
A	 fel	nőt	tek	ese	tén	 tü	dő	vel	kap	cso	la	tos	meg	be	te	ge	dé	sek	43%-ban,	
míg	a	szív	és	ér	rend	sze	ri	prob	lé	mák	15%-ban	ve	zet	tek	az	el	mú	lás-
hoz.	
Az	1918-ban	dü	hön	gő	ú.n.	spa	nyol	nát	ha	6	kü	lön	bö	ző	ko	rú	fel	nőtt	
felsőgödi	la	kos	éle	tét	kö	ve	tel	te.
Meg	jegy	zem,	 hogy	 szá	mí	tá	som	 sze	rint	 2003-ban	 kb.	 0,4%	 Göd	
ki	zá	ró	la	go	san	felnőttkorú	la	kos	sá	gá	nak	ha	lá	lo	zá	si	ará	nya.	
Az	egy	év	fe	let	ti	ek	át	lag	élet	ko	ra	a	szá	zad	ele	jén	43	év	volt,	ma	több	
mint	húsz	év	vel	él	nek	to	vább	az	em	be	rek.	
	 Vé	gül,	aki	úgy	ér	zi	sze	ret	né	fel	ku	tat	ni	a	csa	lád	gö	di	gyö	ke	re	it	az	
1775-1925	kö	zöt	ti	 idő	sza	kot	 el	ső	sor	ban	a	Sződi	Ró	mai	Ka	to	li	kus	
Plé	bá	nia	Anya	köny	ve	i	ben,	 1895-től	 a	Vá	ci	 Egy	ház	me	gyei	 Le	vél-
tár	ban,	a	Pest	Me	gyei	Le	vél	tár	ban	és	az	Or	szá	gos	Le	vél	tár	mik	ro-
film	tá	rá	ban	ta	lál	hat	meg	fe	le	lő	in	for	má	ci	ót.	
	 Köszönetet	mondok	 a	Váci	Püspöki	Levéltár	 főlevéltárosának,	
Rauser	Tamás	úrnak	ezen	egyedülálló	új	dokumentumok	megismer-
tetéséért.
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PÁR TOS JU DIT

Akik re mi gö di ek büsz kék le he tünk
 Az 1999 évi Gö di Al ma nach ban Arany Lász ló ról ké szí tett írá
som fö lé ír tam elő ször a Gö di Ki Ki cso da? cí met, az zal a el kép ze
lés sel, hogy ez majd egy so ro za tot je löl. Szán dé kom sze rint olyan 
em be rek ről szó ló tör té ne te ket fog lal hat na egy cso kor ba, „… akik 
va la ha itt él tek és ma ra dan dót hagy tak ma guk után az or szág, ne tán 
a vi lág örö ké ül …” – ír tam ak kor.
 Az el ső gö di hí res ség be mu ta tá sa után ol vas gat va az Al ma nach 
ko ráb bi kö te te it, tá madt az a gon do la tom – is mét ma ga mat idéz ve 
– „… nem csak a tár gyi a sult al ko tá sok tesz nek va la kit je len tős sze
mé lyi ség gé. Ta lán a nem min den na pi tet te ket vég hez vi vők, akik ről 
„csak” tör té ne tek szól nak, akik re em lé kez ni szok tak, azo kat is be 
kel le ne von ni a Gö di Ki Ki cso da? so rá ba …” Az utó la gos ki bő ví tést 
szer kesz tő tár sa im egyet ér té sé vel a 2000 évi kö tet ben meg is tet tem. 
Az óta is min den év ben ké szül tek írá sok a so ro zat cí mé re ér de mes 
em be rek ről.
 Most, az Al ma nach ke rek szá mú, ti ze dik kö te té hez ké szül ve, 
idő sze rű nek vé lem, hogy rö vi den ös  sze fog lal jam a Gö di Ki Ki cso
da? so ro zat „ered mé nyét”, akiket az Almanach eddigi köteteiben 
ezzel a címmel tiszteltünk meg.
 Az „arc kép csar nok ” – be le ért ve a mo za ik ként fel vil lan tott tör té
ne tek sze rep lő it (a 2003. évi kö tet ben özv. Mladek Ferencné írása) 
– ezideig 46 tagú de a következő években számuk bizonyosan 
növekedni fog. Az em lé ke zők sze rint az is mert ség leg gya ko ribb a 
mű vé szek ese té ben, akik a hí res em be rek majd nem fe lét kép vi se lik.
 Ahogy a mun ka so rán vé gig la poz tam a meg je lent írá so kat, úgy 
gon dol tam ér de keshasz nos len ne most egy sze mé lyen kénti szűk
sza vú be mu ta tás sal ki egé szí te ni a fen ti szám sze rű ös  sze fog la lást. 
Ezt te szem a kö vet ke zők ben.
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MŰVÉSZEK
 BECK Ö. FÜ LÖP (1873–1945) pla kett és érem mű vész, szob
rász. Le á nya Ju dit fes tő mű vész lett, fia And rás szob rász. (GA 2000)

 BERNÁTH AU RÉL (1895–1982) Kos suth és Mun kácsy dí jas 
fes tő, fő is ko lai ta nár. Iro dal mi mun kás sá ga is sok ré tű: el mé le ti 
ta nul má nyok, élet rajz, nap ló fel jegy zé sek. (GA 2001)

 UHRIG ZSIG MOND (1919–1993) SzinnyeiMerse dí jas fes tő
mű vész. Olaj fest mé nye ket, ak va rel le ket, pasz tell ké pe ket fes tett. 
(GA 2002)

 INKEY TI BOR (1908–1998) fo tó mű vész. Fő ként szí né szek ről 
ké szí tett port ré kat. (GA 2003)

 LATABÁR KÁL MÁN (1902–1970) Kos suth dí jas, Kiváló, 
va la mint Ér de mes mű vész. A Latabár szí nész di nasz tia leg si ke re
sebb tag ja. (GA 2003)

 LA KA TOS GAB RI EL LA (1927–1989) primabalerína, Kos
suth dí jas, Ér de mes, va la mint Ki vá ló Mű vész. A Ma gyar Ál la mi 
Ope ra ház ma gán tán co sa, majd ba lett mes te re. Finn or szág ban is 
ki tűn tet ték. (GA 2003)
 

Finn Fe hér Ró zsa Rend nagy ke reszt je
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SVÁBY LA JOS (1935– ) Kos suth és Mun kácsy dí jas fes tő mű vész, 
nyug díj ba me ne te le előtt a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la rek to ra. (GA 
2004)

 ALPÁR GIT TA (1903–1991) ope ra éne kes nő, az 1930as évek
ben kül föld ön is si ke res ope rett pri ma don na. (GA 2003)

 BÁCS FE RENC (1936– ) szí nész, Já szai Ma ri dí jas va la mint 
Ér de mes Mű vész. Er dély ből te le pült át Ma gyar or szág ra. (GA 2003)

 KONCZ GÁ BOR (1938– ) szí nész, Kos suth dí jas, Ér de mes 
Mű vész. Szí ve sen fel lép gö di ren dez vé nye ken. (GA 2003)

 SZELLAY ALICE (1918–1990) szí nész nő. Film mű vé szi pá lyá
ja rö vid ide ig tar tott. (GA 2003)

 KUN ZSU ZSA (1934– ) balettművész, majd a Ba lett in té zet 
igaz ga tó ja. Kos suth dí jas, Ki vá ló, va la mint Ér de mes Mű vész. (GA 
2003)

 PÁGER AN TAL (1899–1986) szín mű vész, Kos suth dí jas, 
Ki vá ló Mű vész. Szü lő vá ro sa Ma kó 2002ben Páger An tal dí jat ala
pí tott szí né szek ju tal ma zá sá ra. (GA 2003)

 RÁCZ VA LI (1911–1997) Az 1940es évek ben si ke res san zon
éne kes nő, fil mek ben is sze re pelt. (GA 2003)

 SALLAY ZOL TÁN (1914–1984) Balettművész, gyak ran lé pett 
fel La ka tos Gab ri el lá val. (GA 2003)

 SO MO GYI ER ZSI (1906–1973) szí nész nő, 1924től a Nem ze
ti Szín ház tag ja, aho vá ki té rők kel 1954ben tért vis  sza. Két sze res 
Kos suth dí jas, va la mint Ki vá ló Mű vész. (GA 2003)

 VÁNDORY GUSZ TÁV (1882–1964) szí nész, epizódista. 
Né ma fil mek ben gyak ran sze re pelt. (GA 2003)
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 SZEBENYI JÁ NOS (1924– ) fu vo la mű vész, Liszt Fe renc díjas, 
va la mint a Bar tók BélaPásztory Ditta díj ki tün te tett je. (GA 2003)

 SZENDREY KAR PER LÁSZ LÓ (1932–1991) gi tár mű vész, 
Liszt Fe renc dí jas. Nem zet kö zi ko moly ze nei gi tár fesz ti vá lo kat szer
ve zett. Fe le sé ge ÁGAY KA RO LA (1934– ) ope ra éne kes nő. (GA 
2003)

ÍRÓK, ÚJ SÁG ÍRÓK
 ARANY LÁSZ LÓ (1844–1898) me se író, köl tő, mű for dí tó és 
ban kár. Arany Já nos fia. (GA 1999)

 NÉ METH LÁSZ LÓ (1901–1975) Kos suth dí jas író. Re gé nyek, 
drá mák, ta nul má nyok, kri ti kák, es  szék, ön élet írás ok, mű for dí tás ok 
egy aránt be le tar toz nak élet mű vé be. (GA 2001)

 SZUDY ELE MÉR (1880–??) kor mány hi va tal nok. Új ság írói 
te vé keny sé ge mel lett írt ta nul má nyo kat, no vel lá kat, em lé ke zé se ket. 
(GA 2002)
 
 BA JOR NAGY ER NŐ (1923– ) új ság író, Ró zsa Fe renc díj, 
Éle tet az évek nek díj, Arany toll díj ki tün te tett je, Fe le sé ge LÁSZ LÓ 
MAR GIT ope ra éne kes nő. (GA 2003)

 GÁ DOR BÉ LA (1906–1961) Jó zsef At ti la dí jas író, a Lu das 
Ma tyi c. élc lap szer kesz tő je. Önál ló szín mű vét, ka ba ré tré fá it be mu
tat ták szín pa don is. (GA 2003)



123Gödi Almanach

TU DÓ SOK, SZAK EM BE REK
 WIGNER JE NŐ (1902–1995) el mé le ti fi zi kus. Mun kás sá gá ért 
– ame lyet saj ná la tos okok nál fog va az Egye sült Ál la mok ban vég
zett – 1963ban No beldí jat ka pott. (GA 1998)

 MAYERFFY JÓ ZSEF (1776–1824) serfőzőmester. A re form
kor ki emel ke dő alak ja. Bér lő ként fel vi rá goz tat ta a gö di gaz da sá got. 
Ő ké szít tet te el és ál lít tat ta fel itt Gö dön az el ső ma gyar fel ira tú 
ha ran got. (GA 1999)

 DR. HUZELLA TI VA DAR (1886–1950) ana tó mus, or vosbi o
ló gus, egye te mi ta nár. Fő ér dek lő dé si te rü le te a rák ku ta tás volt. 
Műerekkel kap cso la tos kí sér le te i ért 1937ben No beldíj ra ter jesz
tet ték elő. (Ekkor SzentGyör gyi Al bert kap ta a No beldíjat.) (GA 
2000)

 DR. SCHOLCZ KOR NÉL (1871–1962) or vos, egye te mi ta nár. 
Az 1920as évek ben ál lam tit kár, ne vé hez fű ző dik sze mé sze ti kór há
zak, va la mint ápo ló és vé dő nő kép ző in té ze tek lét re ho zá sa. (GA 
2001)

A Nobel-díj pla kett je
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 AMB RUS LÁSZ LÓ (1915–1988) víz ügyi fő mér nök, a gö di 
ter  mál kút meg va ló sí tá sá nak elő moz dí tó ja. (GA 2000)

 MÉ NE SI GYÖRGY (1933– ) me ző gaz da sá gi repülő gép veze tő. 
Guiness re kor der az zal, hogy éle té ben több ször na pi 50 fel szál lá st 
haj tott vég re és ös  sze sen 105 510szer emel ke dett a le ve gő be. (GA 
2002)

 SI MON TI BOR (1934– ) gé pész mér nök, a Tungs ram Rt dol go
zó ja. Ne vé hez fű ző dik In do né zi á ban, Já va szi ge tén egy je len tős 
„fény for rás gyár” lét re ho zá sa, ame lyet még több kö ve tett más ide
gen tá ja kon. (GA 2002)

 HESP RÓ BERT (1823–1887) an gol szár ma zá sú idom ár. 
A Göd   re te le pí tett te li vé re ket, köz tük a ver he tet len cso da kan cát 
Kin cse met ido mí tot ta. (GA 1996)

 DR. ER DÉ LYI IST VÁN (1931– ) ré gésztör té nész, egye te mi 
ta nár, aka dé mi kus. A Mun ka Ér dem rend és a Kőrösi Csoma díj 
ki tün te tett je. (GA 2004)

Kin csem és lo va sa Madden zso ké 
(Lóverseny Mú ze um Newmarket, Anglia)
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 DR. GILLEMOT LÁSZ LÓ (1912–1977) Két sze res Kos suth 
dí jas gé pész mér nök, egye te mi ta nár, aka dé mi kus. A mo dern ma gyar 
fém ipa ri és ko há sza ti ku ta tás egyik meg te rem tő je. (GA 2004)

AKIK A KÖ ZÖS SÉ GÉRT CSE LE KED TEK
 NEMESKÉRI-KISS MIK LÓS (1820–1902) hon véd ez re des, 
részt vett az 1848–49es sza bad ság harc ban. Kos suth meg bí zá sá ból 
tit kos kül de tés sel uta zott Lon don ba. Fran cia or szág nak tett dip lo má
ci ai szol gá la ta i ért 1868ban III. Napoleon ki tün tet te. Az 1867es 
ki egye zés után vá sá rol ta meg a gö di bir to kot, ame lyet fia Pál 
(1856–1928) kor sze rű sí tett és irá nyí tott. (GA 1994)

NEMESKÉRI-KISS GÉ ZA (1886–1974) csá szá ri és ki rá lyi 
ka ma rás, a Ko ro na ura dal mi Bir to kok fő va dász mes te re. Ap ja – Pál 
– ha lá la után ő ve zet te a gö di bir to kot. Itt él ve a ta nács köz tár sa ság 
ide jén és a II. vi lág há bo rú alatt em be rek éle tét men tet te meg. (GA 
1996)

A Fran cia Be csü let rend Lo vag ke reszt je
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 NEMESKÉRI -KISS MIK LÓS (1921– ) Zász ló si rang ban a II. 
vi lág há bo rú szov jet front ján tel je sí tett helyt ál lá sá ért több más ki tün
te tés mel lett Signum Laudis ér met ka pott. 1946. óta fran cia ál lam
pol gár. (GA 1997)

 PILISMARÓTI BOZÓKI GYU LA (1878–1954) Ka to na
tiszt, szent föl di za rán dok la tok szer ve ző je, em lék író ja. A felsőgödi 
ró mai ka to li kus temp lom épí té sé nek szer ve ző je. (GA 1999)

 DR. VARASDY SÁNDORNÉ GRÓF ZICHY HENRIETTE 
(1906–2000) Az Actio Catholica ügy ve ze tő igaz ga tó ja; sok ré tű jó té
kony, szo ci á lis te vé keny sé get vég zett. (GA 1999)

 IVÁN KO VÁCS LÁSZÓ (1930–1957) Az 1956os for ra da
lomban a Cor vinkö zi fel ke lők pa rancs no ka. Ha lál ra ítél ték és ki vé
gez ték. (GA 2001)

Signum Laudis; kor mány zói el is me rés, 
Ma gyar Ko ro nás Bronz érem
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 KÓCZÁN MÓR (1885–1972) re for má tus lel kész. Ha zai és kül
föl di ver se nye ken si ke res ge rely ve tő. Ha lá la előtt meg ala pí tot ta a 
Ró la el ne ve zett ván dor dí jat. (GA 1998)

 BO TOND ÉVA (1921–1976) és huga
 BO TOND GYÖR GYI (1923– ) az 1939. évi női mű kor cso lyá
zás ma gyar baj no kai. (GA 2003)

 KO VÁCS MI HÁLY (1889–1966) a Ma gyar Lab da rú gó Szö
vet ség al el nö ke, mi nisz té ri u mi fő igaz ga tó. (GA 2004)

 A Gö di Ki Ki cso da? so ro zat ös  sze fog la lá sá ból meg tud ha tó, 
hogy büsz kék le he tünk No beldí ja sunk ra, tíz Kos suth dí ja sunk ra. 
De azok ra is, akik nek ha zai vagy kül föl di ér me i ről, ok le ve le i ről 
nincs tu do má sunk, vagy nem mél tat ták őket ilyen mó don, ha nem ők 
a mi tisz te let tel jes em lé ke zé sünk dí ja zott ja.

A Kos suth díj jel vé nye 
1990-ig

1990-től a Kos suth díjjal já ró em lék szo bor

1990-től a Kos suth 
díj jel vé nye
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 Büsz kél ke dé sünk más le he tő sé gei is eszem be ju tot tak, ezért 
meg kí sér lem egy má sik „di cső ség táb la” be mu ta tá sát. Adat for rás
ként vis  sza me nő le ge sen egészen kéziratom elkészültéig (2004 
má jus vége) a Gö di Kör kép lap jai szol gál tak.
 Vá ro sunk (illetve ak kor még köz ség volt) egy 1995. évi ren de le
té vel „Göd dísz pol gá ra” cím és „Gö dért em lék érem” ado má nyo zá si 
le he tő sé gé ről ha tá ro zott. A ki tün te té sek át adá sá ra ál ta lá ban nem ze ti 
ün ne pe ink – au gusz tus 20, ok tó ber 23. – al kal má ból ke rült sor.
 Né hány év vel ké sőbb, 1999ben a kép vi se lő tes tü let úgy dön tött, 
hogy fel újít ja a „Kóczán Mór Ván dor dí jat.” Ezt min den év már ci us 
15én oszt ják ki az elő ző év tel je sít mé nye it ala pul vé ve egy női, egy 
fér fi spor to ló és egy csa pat ju tal ma zá sá ra. Sport ve ze tők, spor to lók, 
szur ko lók ja vas la ta i ból vá laszt ja ki a vá ros ve ze tő sé ge a leg job ba
kat, il let ve a dí ja zot ta kat.
 2000ben az Ön kor mány zat az ado má nyoz ha tó ki tün te té se ket 
egy sé ges szer ke zet be fog la ló ren de le tet ho zott, amely ben a fen ti e
ken kí vül „Salkaházi Sá ra dí jat” és „Pro Urbe dí jat” is em lí tet tek.
 A Gö di Al ma nach 2003. évi kö te té ben Láng Jó zsef: A köz sé gi 
köz igaz ga tás Felsőgödön 1950ig cí mű írá sá ban ol vas tam dísz pol
gá ri cím ado má nyo zá sá ról, még hoz zá az 1920as, 1930as évek ben.
 Csu pán ér de kes ség ként em lí tek négy ne vet az ak ko ri dísz pol gá
r ok kö zül, akik nem he lyi il le tő sé gű ek vol tak, bár le het, hogy tet tek 
va la mit Al só il let ve Felsőgöd ér de ké ben? Ezek vol tak: gróf 
Apponyi Al bert, Krakker Kál mán já rá si fő szol ga bí ró, dr. Presly 
Elem ér fő is pán és Alsógödtől kap ta a dísz pol gár sá got vi téz End re 
Lász ló al is pán.

 Írá som cí mé ben fog lal tak szem pont já ból azon ban sok kal töb bet 
ér, hogy
 BOZÓKY GYU LÁT a ró mai ka to li kus temp lom és a köz ség 
fej lesz té sé ben vég zett te vé keny sé gé ért 1923ban,
 DR. SZÉCSI KÁL MÁNT a köz ség egyik ala pí tó ja ként 1931
ben Felsőgöd köz ség dísz pol gá rá vá fo gad ta.
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 És ak kor kö vet kez ze nek a Göd köz ség, il let ve vá ros ál tal ki vá
lasz tot tak:

 GÖD DÍSZ POL GÁ RAI
 NEMESKÉRI-KISS MIK LÓS 1848–49es hon véd 

ez re des (1955)
 (Az ado má nyo zás évét a to váb bi ak ban is így jelölöm.)

 IVÁN KO VÁCS LÁSZ LÓ a Cor vin kö zi fel ke lők hős 
pa rancs no ka (1996)

 VÁR AL JAI IST VÁN a Gö di Sport egye sü let gaz da sá gi 
ve ze tő je (1997)

 UNG VÁ RI KÁLMÁNNÉ év ti ze de kig vé dő nő Felsőgö
dön, de ha szük sé ges volt, Alsógödöt is el lát ta (1997)

 NAGY LÁSZ LÓ főesperes, fél év szá za don át alsógödi 
plé bá nos (1998)

 SZÁSZ FE RENC pres bi ter; je len tős ös  szeg gel tá mo gat ta 
az alsógödi re for má tus temp lom épí té sét (1999)

 AMB RUS LÁSZ LÓ a gö di termálkút meg va ló sí tá sának 
elő moz dí tó ja (2000)

 BALASSA TI BOR a Gö di Kör kép fá rad ha tat lan új ság
író ja, szer kesz tő je (2000)

 DR VARASDY SÁNDORNÉ 
 GRÓF ZICHY HENRIETTE az Actio Catholica ügy ve

ze tő igaz ga tó ja (2002)
 HIRES LÁSZ LÓ a Ma gyar Nép köz tár sa sá gi Sport ér

dem érem arany fo ko za tá val ki tün te tett at lé ta, mes ter edző 
(2002)

 A dísz pol gár ok kö zül NemeskériKiss Mik lós, Iván Ko vács 
Lász ló, Amb rus Lász ló és Varasdy Sándorné a Gö di Ki Ki cso da? 
arc kép csar no ká nak tag ja.
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 GÖ DÉRT EM LÉK ÉREM BIR TO KO SAI
 CSANDA MIKLÓSNÉ könyv tár ve ze tő (1996)

 NAGY GÁ BOR a Kis er dő gon do zó ja (1996)

 DR. HOR VÁTH KÁ ROLY 
 nyu gal ma zott kör ze ti or vos (1996)

 BOR BÉLY MAG DOL NA ének ta nár nő (1997)

 TÓTH B. ZOL TÁN a Sport egye sü let el nö ke (2001)

 BAGÓCSI SÁN DOR test ne ve lő ta nár (2002)

 A te le pü lé sen vég zett ki emel ke dő szo ci á lis mun ká já ért 1999ben 
SZEG VÁ RI AND RE Á NAK oda ítél ték a SALKAHÁZI SÁ RA 
DÍ JAT.

 Göd vá ros ve ze tő sé ge 2000ben – nem sok kal az ese mény után 
– PRO URBE DÍ JAT ado má nyo zott KAMMERER ZOL TÁN 
két sze res olim pi ai baj nok nak.

Göd dísz pol gá rá nak já ró érem
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 KÓCZÁN MÓR VÁN DOR DÍ JA SOK

1999 (itt és a to váb bi ak ban a dí ja zott tel je sít mény éve)
 JU HÁSZ ZSU ZSAN NA ké zi lab da ka pus
 SZASZÁK DÉ NES ka ja kos
 ASZ TA LI TE NISZ CSA PAT 
2000
 NÉ METH ANDRÁSNÉ az NB/II női ké zi lab da csa pat 

ve zér egyé ni sé ge
 VÁR NAI ZSOLT SO MA ser dü lő vá lo ga tott ka ja kos
 NB/I B-s FÉR FI KO SÁR LAB DA CSA PAT 
2001
 KOL LÁR BA LÁZS a ju ni or ko sár lab da vá lo ga tott tag ja
 NB/I B-ben sze rep lő NŐI KÉ ZI LAB DA CSA PAT 
2002
 BAGÓCSI BAR BA RA ké zi lab dá zó
 RÁTH TA MÁS sport szer ve ző
 GÖ DI DUNAPART ÖREG FI ÚK CSA PA TA 
2003
 HA VAS ESZ TER
 SZA BÓ ZOL TÁN
 KA JAK-KE NU VÁ LO GA TOTT KE RET

Gö dért Em lék érem
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Ami kor idá ig ér tem az írás sal, eszem be ju tott va jon a já ró ke lők, 
hely be li ek, ne tán az ide ki rán du lók lát hat nake bár kit, bár mit is a 
Gö di Ki Ki cso da? arc kép csar no ká ból vagy a di cső ség táb lánk ból?
 Az 1998 évi Gö di Al ma nach ból dr. Hor váth Kár oly tól idé zek: 
„…erősítsük azt a fo lya ma tot, amely se gí te ni szán dé ko zik ab ban, 
hogy a vi lá gon leg is mer tebb haj da ni alsógödi la ko sok ról mél tó 
ke re tek kö zött em lé kez zünk meg. Ezt a szán dé kot leg hí veb ben egy, 
az alsógödi Pi a ris ta Szak mun kás kép ző In té zet fa lán el he lye zett 
em lék táb la va ló sít hat ná meg.” Az írás meg je le né sé nek öt éve. 
Le het, hogy el ke rül te a fi gyel me met, de az óta sem ta lál tam tu dó sí
tást Wigner Je nő em lék táb lá já nak el he lye zé sé ről.
 A 2000 évi Al ma nach ban ír tam a kö vet ke ző ket: „De jó len ne, ha 
vá ro sunk ban len ne egy al kal mas kiállítóterem, ahol leg alább egy 

Kóczán Mór Ván dor díj
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mű ve em lé kez tet ne ar ra, hogy Beck Ö. Fü löp éle té nek né hány év ti
zed ét Alsógödön töl töt te. A fi gyel mes, ér dek lő dő já ró ke lő az alsó
gödi vas út ál lo más mö göt ti kis park ban meg néz he ti a mű vész mell
szob rát …” Saj nos már nem lát ha tó, mert bar bár ke zek le dön töt ték 
és el lop ták.
 A ver he tet len Kin csem em lé ke i nek meg őr zé sé re, mél tó be mu ta
tá sá ra vo nat ko zó jo gos igény ről már szám ta lan szor hall hat tunk, 
ol vas hat tunk; mindezideig pusz tá ba kiálltott szó ma radt.
 Nem ma rad hat em lí tés nél kül, hogy Kin csem ta valy ran gos 
kitüntetéssé lé pett elő!
 2003ban el ső íz ben osz tot ták ki a Prima Primissima (magyarul: 
egé szen ki vá ló, a le he tő legjobb) dí jat a ma gyar iro da lom, a mű vé
sze tek, az írott és elekt ro ni kus saj tó ki vá lasz tott ja i nak. A díj a ver
he tet len, le győz he tet len Kin csem ről a Zsol nai Por ce lán gyár ban 
ké szí tett szo bor, pénz ju ta lom mal ki egé szít ve.
 Mond ha tom azt is, hogy Kin csem ha za jött: a ju tal ma zot tak egyi
ke Vitray Ta más, aki né hány éve vá ro sunk la kó ja. Büsz kék va gyunk 
a ki tün te tett Vitray Ta más ra és Kin csem re is.
 A Gö di Kör kép egyik 2002 évi szá má ban a Huzellahagyatékról 
ol vas va meg tud tam, hogy a park egyik épü le té nek fa lán nem rég 
még táb la hir det te Huzella pro fes  szor em lé két, de az on nan el tűnt. 
Va jon ho vá és mi ért? – Azóta már pótolták!
 Né mi kár pót lás nak te kint het jük, hogy az alsógödi is ko la 2002
ben át adott új épü le té be be lép ve Nagy Gá bor fa fa ra gó mun ká ját 
lát hat juk: az is ko la név adó ja Huzella Ti va dar or vospro fes  szor tisz
te le té re ké szí tett em lék fát, a tu dós arc kép ét és egy tő le szár ma zó 
szép gon do la tot, mind ket tőt ugyan csak fá ba vés ve.
 Az em lék he lyek so rá ból nem hagy ha tom ki azt az ugyan itt és 
ugyan ak kor el he lye zett már vány táb lát, amely az Alsógödi Ál la mi 
Ele mi Nép is ko la el ső igaz ga tó já nak Tóth Pál nak és az is ko la el ső 
sa ját épü le té nek ál lít em lé ket. (Tóth Pál ról az 1999 évi Al ma nach
ban ol vas hat tak az „Egy ta ní tó há zas pár ról” cí mű írásban.)
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 Az új is ko la épü let 2002. ok tó be ri ava tá si ün nep sé gén hal lot tam 
egy újkeletű el is me rés ről, ame lyet a tan tes tü let ala pí tott kö szö ne tük 
je lé ül se gí tő ik nek, tá mo ga tó ik nak. Ezen al ka lom mal – ért he tő en – 
so kak nak ad ták át a HUZELLA IS KO LÁÉRT EM LÉK ÉR MET:

 GÖD VÁ ROS KÉP VI SE LŐ  HUZELLA PÉ TER
 TES TÜ LE TE   KOLLÁRNÉ RESCH
      EDIT
 

PÁL KA TA LIN
   KO VÁCS GYÖRGY 

      és KO VÁCS GER GELY
 

LOVRÓ JÓ ZSEF

   LEN GYEL GYÖRGY
 

BÁTORFI JÓ ZSEF

   MÉ SZÁ ROS VIN CE
 

BÉGÁNYI LÁSZ LÓ

   MÓGOR LÁSZ LÓ
 

CSÁ KI JÓ ZSEF

   NAGY GÁ BOR
 

CSÁNYI JÓ ZSEF

   DR. SIPOS LÁSZ LÓ
 

DR BAJNÓCZY BAR NA

  SZASZÁK GYÖRGY
 

DR FA RA GÓ LÁSZ LÓ

  SZE GE DI SÁN DOR
 

ÉR DI KURUCZ GÁBOR

  TA KÁCS AT TI LA
 

FA RA GÓ KÁL MÁN

   VÁGI JÓ ZSEF
 

HERR PÉ TER 

   VIZVÁRY VIL MOS
 

és GYŐRFFY ERI KA

  ZSEZSERÁN SÁN DOR
 

HORÁNYI LE HEL

 

HORVÁTH NÁN DOR
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 Egy hó nap pal ké sőbb HOR VÁTH FE RENC, az is ko la igaz ga
tó ja, 2004 feb ru ár já ban HAMARNÉ KIS MAR TO NI AD RI ENN 
és SZÜCS IST VÁN ve het te át az em lék pla ket tet.
 A felsőgödi is ko la 1979ban vet te fel Né meth Lász ló ne vét. Már
vány táb la hir de ti az író gon do la tát: „Nem csak az is ko lát, de egész 
tár sa dal mun kat a ma ga sabb igé nyek is ko lá já vá kell ten ni.” Min den 
év ben meg ren de zik az em lék ün nep sé ge ket. Szü le té sé nek 100. 
év for du ló ján „em lék fa lat” ké szí tet tek, port ré ját, sze mé lyes tár gya it, 
ró la ké szí tett ké pe ket he lyez tek el itt.
 Ör ven de tes, hogy a gyer me kek szá má ra lét re jöt tek az is ko lai 
em lék he lyek. De ne vez het jüke eze ket publikusnak, pél dá ul az ide
gen for ga lom szem pont já ból?
 Ha ke vés sel is, de ilye nek kel is ta lál koz ha tunk. Így pél dá ul 
NemeskériKiss Mik lós hon véd tiszt em lék táb lá já val a csa lád va la
mi ko ri kú ri á já nak be já ra tá nál, ahol nap ja ink ban ide gen for ga lom ra 
le he tő ség van. Min den év ben tisz te leg he tünk Iván Kovács Lász ló
nak, a Ró la el ne ve zett ut ca el ső há zán el he lye zett táb lá nál. A 2003 
évi Al ma nach ban ol vas hat tuk, hogy a kö zel múlt ban avat ták fel 
Pilismaróti Bozóky Gyu la már vány táb lá ját a felsőgödi ró mai ka to
li kus temp lom fa lán.
 Eszem be ju tott az is, hogy a gö di vas út ál lo más be já ra tá nál Pes ti 
Fe renc nek, a Bu da ne vű moz dony ve ze tő jé nek ál lí tot tak em lé ket. Ő 
volt az, aki Bu da pest–Vác kö zött az el ső vo na to kat ve zet te.
 1999ben, ami kor Göd nagy köz sé get vá ros sá nyil vá ní tot ták, a 
köz ség/vá ros há za fa lán az ese ményt meg örö kí tő em lék táb lát he lyez
tek el.
 Azt is tu dom, – és tu da tom –, hogy a Vá ros há za fo lyo só ján 
Bátorfi Jó zsef hely tör té nész jó vol tá ból meg te kint he tő né hány dísz
pol gá runk port ré ja.
 Va la hol ol vas tam ar ról, hogy voltvan? Gö dön egy ut ca név ado
má nyo zó, pon to sab ban ja vas lat te vő bi zott ság. Elő vet tem egy tér ké
pet. Át néz ve az ut ca névjegy zé ket, ti zen ket tő olyat ta lál tam, ame
lyik az írá som ban elő for du ló sze mély ne vét vi se li.
 És hogy mind az, amit az utób bi ol da la kon fel so rol hat tam soke 
vagy ke vés, ol va só im ra – no meg vá ro sunk ve ze tő i re – bí zom, dönt
sék el. 
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Bevezető
KovácsGyörgy:EmlékezésÉdesapámracíműírásához

 Meg sár gult fényképek az em lé ke im kö zött. Két ké pet ta lál tam, 
melyekenmagyarcímerestrikótviselőlabdarugókláthatók,élükön
aközismertfelsőgödivezető-tisztségviselőKovácsMihállyal.
 KovácsMihálygyermekeivel,Misivel,Lilikével,Gyurivalegyütt
jártunk iskolába, együtt nőttünk fel, együtt voltunk cserkészek és
együtt éltük–aháborúnyomasztóhatásaellenére– fiatalságunk
„mindigszép”feledhetetlenidőszakát.
 Öcsémnek–1987-eskoraihaláláig–igaz„sírigtartó”jóbarátja
voltKovácsGyuri.
 Rövidebbkeresésutánsikerültmegtalálnomacsaládjávalmár
hosszabbidejeSzékesfehérváronélő,egyetlen„Kovács”gyereket,
Gyurit.
 Kérésemre, hogy aGödiAlmanach tizedik, jubileumi kötetébe
írjonédesapjáról,emléketállítvahazáját,Felsőgödötszerető,értük
fáradhatatlanulmunkálkodó köztiszteletben álló lokálpatriótának.
Gyuriörömmelvállaltaaz írástés rövid időnbelülmegkaptama
cikket.KöszönetérteKovácsGyörgynek.

Nagy ré ti Ta más
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KOVÁCSGYÖRGY

GÖ DI KI KI CSO DA?
Em lé ke zés édes apám ra

 
(1889 – 1966)

 A képet egy festményről fényképeztettem le, amely apámról
készült a harmincas évek második felében. Alkotója Kispál …?
Ke reszt ne vé re már nem em lék szem.
 Nem tudommegítélni, hogy művésznek minősíthető-e? Szívem
szerintnemtitkoltelfogultsággalannaktitulálnámőt,mertmilyen
jólhangzik:Kispálajelesfelsőgödifestőművész….Tudrólavalaki
valamit?Háláslennékérte!
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Felsőgödön szü let tem 1928 ka rá csony éj sza ká ján. Azt mond ták, 
hogy a Jé zus ka ho zott. Szü le im mér ték tar tó an gya ko rol ták ró mai 
ka to li kus val lá su kat. Édes anyám – há rom gyer mek mel lett – nem 
ju tott el min dig a va sár na pi mi sé re, ám az „el ső pén te ket” fo lya ma
to san meg tar tot ta, gyónt és ál do zott. Édes apám ugyan nem tar tot ta 
sa ját nor má já nak, hogy a má so dik és har ma dik szent sé get ma gá hoz 
ve gye, a va sár na pi nagy mi sé ről so ha sem ma radt el. Tag ja volt a 
he lyi egy há zi ta nács nak és be vá lasz tot ták az 1923 ja nu ár hó 23án 
ala kult temp lom épí tő bi zott ság ba, amely nek el nö ke Pilismaróti 
Bozóky Gyu la ve zér ka ri ez re des lett, aki nek irá nyí tá sá val, s min den 
aka dályt le küz dő köz re mű kö dé sé vel fel épül he tett a Felsőgödi Jé zus 
Szí ve Temp lom.
 Mind hár mun kat – raj tam kí vül 1924es szü le té sű bá tyá mat és 
1926os nő vé re met – val lá sos szel lem ben ne vel tek, s ter mé sze tes
nek tűnt, hogy kö zép is ko lai ta nul má nya in kat fe le ke ze ti is ko lák ban, 
ne ve ze te sen a vá ci karolináknál, il let ve pi a ris ták nál vé gez zük és 
fe jez zük be.
 Va la mi lyen ok nál fog va en gem kü lö nö sen hang sú lyo san érin tett 
szü le im ez irá nyú buz gal ma, ami az zal vég ző dött, (a Kis jé zus aján
dé kát már említettem) hogy ke reszt apa ság ra, apám sport bé li cim bo
rá ját, Vanyek Bé la vá ci ka no no kot, a Vá ci Re mény el nö két kér ték 
fel, amit ő kész sé ge sen el is vál lalt. Na gyon ko rán, 78 éve sen már 
mi nist rál tam, s nagy sze rű aján dék nak tar tot tam, hogy 10. szü le tés
na po mon főministráns le het tem az éj fé li mi sén. Eb ből az al ka lom
ból egy szép már vány em lék pla ket tet kap tam édes apám tól.
 Édes apám – mint an  nyi an má sok – na pon ta vo nat tal jár be mun
ka he lyé re, Bu da pest re a Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um ba, ahol 
kö zel 40 éven ke resz tül dol go zott. Ál la mi szol gá la tát 1912ben, 
mint ki se gí tő díj nok kezd te, s mint fő igaz ga tó fe jez te be. Vé gig jár
ta a rang lét rát. La poz gat va a ki ne ve zé si ok má nyo kat ész re ve szem, 
hogy a ki ne ve zők so ra át szö vi ha zánk kö zel fél év szá za dos rend kí
vül ese mény dús, ám vi szon tag sá gos tör té ne té: gróf Ti sza Ist ván, 
Kaán Kár oly, Nyisztor György, Hor thy Mi hály, Da rá nyi Kál mán, 
gróf Teleki Mihály, Imrédy Bé la, gróf Pálffy Fidél … stb. Az utol só 
ki ne ve ző, aki a fő igaz ga tói cí met ado má nyoz ta: Nagy Im re föld mű
ve lés ügyi mi nisz ter.
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 Fogadalom
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KinevezésNagyImrétől

KinevezésgrófTelekiMihálytól
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Hos  szú időn ke resz tül Kaán Kár oly (18671940) tit ká ra ként dol go
zott, aki től so kat ta nult, s aki mel lett még kifejezetebbé vált a jel le
mé hez tar to zó pon tos ság, rend sze re tet, szor ga lom s a szi go rú mun
ka  mo rál. Kaán föld mű ve lés ügyi ál lam tit kár ként ma ra dan dót al ko tott 
a ma gyar ál la mi er dő gaz da ság új já szer ve zé sé ben, az Al föld fá sí tá si 
prog ram já nak ki dol go zá sá ban és ki vi te le zés ében, s ne vé hez fű ző dik 
a ter mé szet vé del mi tör tént meg al ko tá sa.
 Sok min den ben volt apám ta len tum. Is ten ad ta te het sé ge foly tán 
gyö nyö rű en írt, s mű vé szi fo kon sa já tí tot ta el a kaligrafikus írást. 
Ki rá lyi ok le ve let, s egyéb dí szes ki vi te le zé sű ok má nyok meg írá sa 
ki egé szí tő be vé te li for rást je len tett a csa lád szá má ra. Gyer mek ként, 
if jú ként mér nök sze re tett vol na len ni, az élet azon ban más me ne tet 
dik tált ne ki. A fölművelésügyi kor mány zat ke re te i ben el töl tött idő 
át ível két vi lág há bo rú, s az ezek hez fű ző dő kül és bel po li ti kai vis 
szás sá gok, nem egy szer ször nyű sé gek lán co la tán. 
 Apám mind vé gig ren dü let len hűség gel tel je sí tet te mun ka he lyi 
kö te le zett sé ge it az zal a meg győ ző dés sel, hogy ha zá ját szol gál ja. Sze
mé lyi anya gá ból idé zem a kö vet ke ző so ro kat: „A leg ne he zebb kö rül
mé nyek kö zött, kü lö nö sen 1944 év utol só és 1945. év el ső hó nap ja i
ban is ál lan dó an hi va ta lá ban ma radt. Az ost rom ide je alatt, ami kor a 
mi nisz té ri um, mint ka to nai be vo nu lá si köz pont sze re pelt, mi nden 
igye ke ze te ar ra irá nyult, hogy a mi nisz té ri um író gép ál lo má nyát, 
va la mint a pusz tu lás nak ki tett rak tá rak ban fel hal mo zott va gyont érő 
iro dai sze re ket, pa pír anya go kat, 50 év fo lya ma tos ügy irat anya gát és 
egyéb ér ték tár gya it meg ment se.” Apám ne vet ve me sél te el, ho gyan 
cse lez te ki 1944 ké ső észén a nyi la so kat, akik né met pa rancs ra nyu
gat ra akar ták hur col ni a mi nisz té ri um író gép park ját. Uta sí tást adott 
az al tisz tek nek, hogy ami kor le ér nek – gé pek kel a ke zük ben – a szál
lí tó jár mű vek hez, ha lad ja nak el azok mel lett, s a hát só be já ra ton 
vi gyék vis  sza egy elő re ki je lölt hely re. Is mer ve az ak ko ri kö rül mé
nye ket nem ne héz fel té te lez ni, hogy apám a fe jé vel ját szott.
 A mi nisz té ri um va gyon őr zé sé nek apám ra há ru ló fe le lős sé ge is 
köz re ját szott ab ban, hogy a fő vá ros ost ro má nak ide jé re a csa lá dot 
Bu da pest re akar ta köl töz tet ni. Ezt a szá mí tá sát a gyor san elő re tö rő 
szov jet csa pa tok azon ban ke resz tül húz ták. 1944. de cem ber 8án 
vá rat la nul észak fe lől tá mad tak, be tör tek Vác ra, s más nap reg gel 
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el fog lal ták Felsőgödöt is. A köl töz kö dés le he tet len né vált, s te le fon 
kap cso lat ra sem volt le he tő ség. Az nap, te hát de cem ber 9én ko rán 
reg gel le men tem az or szág út ra, Sződliget fe lé fel sé tál tam a Kék duna 
pan zió be já ra tá ig. Az út me n tén, szem ben a be já rat tal egye dül ál ló 
ker tes ház pad lá sá ból két né met gép pus ka me re de zett Vác irá nyá ba. 
(Kezelőik le het tek Felsőgöd utol só vé dői. Né hány hét tel ké sőbb, a 
vi har el múl tá val en nek a ház nak az ud va rán két né met ka to na sírt 
találtam.) Ek kor még min den csen des volt, majd hir te len meg in dult a 
tá ma dás. Ka lan dos kö rül mé nyek kö zött, né met ka to nai har ci jár mű re 
ka pasz kod va me ne kül tem el a front ról egye ne sen Bu da pest re édes
apám hoz nagy örö möt sze rez ve, s még na gyobb gon dot okoz va ne ki 
ez zel. Ka rá csony szent es té jén ugyan is egy je len tős és egy je len ték te
len ese mény tör tént: be zá rult az ost rom gyű rű, s én 16 éves let tem. 
En nél fog va had kö te les sé vál tam, s a fal ra gasz okon ki lá tás ba he lye
zett fel kon co lás ra va ló te kin tet tel, be is vo nul tam a leg kö ze leb bi lak
ta nyá ba. Az el ső nap dél után ján, ka to nai ki kép zés és fel sze re lés nél
kül, ci vil ru há ban, egy szál pus ká val és 5 töl tén  nyel a front ra ve zé
nyel tek Bu da pest vé del mé re. Ez azon ban kü lön tör té net.
 Édes apám, szá mom ra is rej tel mes okok foly tán a ma gyar lab da
rú gás szer ve zé sé ben és fej lesz té sé ben szer zett ki emel ke dő ér de ke
met. Vi dé ki fiú lé vén, He ves ről ér kez ve a fő vá ros ba, s fel nőtt ként 
ta lál ko zott elő ször a fo ci lab dá val. Úgy tű nik, hogy ez a ta lál ko zás 
mély nyo mo kat hagy ha tott ná la, mert élet re szó ló sze re lem fej lő
dött ki ben ne a lab da rú gás iránt. Több év ti ze den ke resz tül töl töt te 
be a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség al el nö ki, s a Kö zép Ma gyar or
szá gi Szö vet ség el nö ki tisz tét. Lab da rú gó mér kő zést éle té ben nem 
ve ze tett, jól le het nem zet kö zi mér kő zés ve ze té sé re is fel jo go sí tó 
ké pe sí tés sel ren del ke zett. Mo so lyog ha tunk ugyan a di let táns ve ze
tő kön, azon ban tény, hogy lab da rú gó ink ha ma ro san a vi lág él vo na
lá ba ke rül tek, és az 1938as pá ri zsi vi lág baj nok sá gon ezüst ér met 
sze rez tek.
Ter mé sze te sen Felsőgödön is meg ala kult (1920ban) a Felsőgödi 
Test gya kor lók Kö re, s az is ter mé sze tes, hogy ala pí tó ja és év ti ze de
ken ke resz tü li el nö ke az édes apám volt. Ne vé hez fű ző dik a felsőgö
di football pá lya meg épí té sé nek kez de mé nye zé se és le ve zény lé se. 
A te rü let meg szer zé sé ben nem kis gon dot je len tett a tu laj do nos; 
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NemeskériKiss Géza föld bir to kos úr ki en gesz te lé se, szí vé nek 
meg lá gyí tá sa, s a föld grá tisz meg szer zé se.
 Édes apám sport te vé keny sé gét, an nak el is me ré sét szá mos nem
zet kö zi, or szá gos és he lyi ki tün te tés fém jel zi, ame lye ket vit ri nem
ben őr zök. Köz tük na gyon be cses a felsőgödi sport ba rát ok ál tal 
1960ban ado má nyo zott dí szes ki vi te lű, fém ve re tes már vány em lék
pla kett. Sport mun ká ja nem járt ja va dal ma zás sal. Ő a spor tért, s 
nem a sport ból élt. Az MLSZben, mun ka meg osz tás foly tán az ama
tőr, min de nek előtt a vi dé ki lab da rú gás fel emel ke dé sé ért har colt. 
Fel is mer te, hogy a tö meg sport fej lesz té se a jö vő nem ze dék test és 
lé lek be li erő sö dé sé nek egyik zá lo ga.
 Édes apám, jól le het tag ja volt a köz sé gi kép vi se lő tes tü let nek nem 
na gyon ked vel te a po li ti kát. Egy szer azon ban ring be szállt. Az 1938
as or szág gyű lé si vá lasz tá sok so rán, a kor mány párt meg bí zá sá ból vál
lal ta a kam pány irá nyí tá sát, a vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sát Felsőgödön. 
A tét a mind erő sza ko sab ban elő re nyo mu ló nyi las ke resz tes párt meg
ál lí tá sa volt. Apám az őt jel lem ző pre ci zi tás sal, ala pos ság gal, s ki tű nő 
szer ve zés sel si ke re sen tel je sí tet te ezt a fel ada tot is.
 Vis  sza idéz ve em lé két úgy tu dom, hogy nem vol tak el len sé gei, 
an nál töb ben ba rá tai. Szi go rú sá gát, kér lel he tet len sé gét el ső sor ban 
ön ma gá val szem ben gya ko rol ta. Ha hi bá zott nem nya valy gott, nem 
ese de zett bűn bo csá nat ért, de ke mé nyen meg bün tet te ön ma gát. 
Má sok kal szem ben to le rán sabb volt. Meg ér tő és se gí tő kész. Akik 
is mer ték, azok egy ben sze ret ték és tisz tel ték őt. Ez ki fe je ző dött 
1966ban be kö vet ke zett ha lá la kor, a te me té sén is. Het ven hét évet 
élt. Ne ve szer ve sen kap cso ló dik a ko rai Felsőgöd tör té ne té hez, tár
sa dal mi, sport és kul tu rá lis éle té hez.
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KISHONTI IST VÁN

Cser ké szet az éle tem ben
 Nagy ré ti Ta más öreg cser kész ba rá tom fel ké ré sé re – a Gö di Al ma
nach 2004. évi szá ma ré szé re – meg kí sé re lem ös  sze fog lal ni, hogy 
mit je len tett szá mom ra a cser kész moz ga lom ban va ló rész vé tel.
	 A	cser	ké	szet	ről	a	szü	le	im	től	kap	tam	az	el	ső	is	me	re	te	ket.	Tő	lük	
tud tam meg, hogy a ma gyar or szá gi cser kész moz gal mak nak már 
ak	kor	több	mint	20	éves	múlt	juk	volt,	és	Felsőgödön	két	cser	kész
csa	pat	van	az	egyik	ka	to	li	kus,	a	má	sik	re	for	má	tus.
Ők	hív	ták	fel	a	fi	gyel	met	ar	ra,	hogy	1933ban	–	ami	kor	mind	ös		sze	
öt	éves	vol	tam	–	a	felsőgödi	ele	mi	is	ko	la	ud	va	rán	fog	nak	gyü	le	kez	ni	
azok a cser ké szek, akik a IV. Vi lág jam bo ree ta lál ko zó ján vesz nek 
részt. Ré szem re ez az él mény egy élet re szó ló el ha tá ro zást je len tett. 
Itt	dön	töt	tem	el,	hogy	amint	le	het	sé	ges	be	lé	pek	kö	zé	jük.
	 Ez	nyolc	éves	ko	rom	ban	vált	le	he	tő	vé,	mi	vel	a	kis	cser	ké	sze	ket	
tö	mö	rí	tő	far	kas	köly	kök	nek	812	éves	fi	uk	le	het	tek	tag	jai,	Így	1936
ban	–	har	ma	dik	ele	mis	ta	ko	rom	ban	–	el	kez	dőd	he	tett	a	kis	cser	kész	
éle	tem.	Én	ró	mai	ka	to	li	kus	ré	vén	ter	mé	sze	te	sen	a	801.	sz.	felsőgödi	
róm.	kat.	Losonczy	Ist	ván	cser	kész	csa	pat	ba	lép	tem	be.
A far kas kö lyök fal ka irá nyí tó ja ak kor Er dé lyi La jos, rö vi den 
„Lajosbá”,	a	mi	ve	ze	tőnk	Er	dé	lyi	Lajosné,	„El	lané	ni”	volt.
	 A	pén	te	ki	fal	ka	ös		sze	jö	ve	te	le	ink	re	nagy	iz	ga	lom	mal	és	vá	ra	ko
zás	sal	 ké	szül	tem,	 amit	 min	dig	 imá	val	 kezd	tünk	 és	 fe	jez	tünk	 be.	
Köz	ben	 so	kat	 éne	kel	tünk,	 ját	szot	tunk,	 s	 El	la	 né	ni	me	sé	it	 is	 nagy	
áhí	tat	tal	hall	gat	tuk.	A	 fal	ka	gyű	lé	se	it	–	az	 idő	já	rás	tól	 füg	gő	en	az	
ele	mi	is	ko	la	ud	va	rán,	vagy	a	ré	szünk	re	ki	je	lölt	tan	te	rem	ben	tar	tot
tuk	meg.	Az	ud	va	ri	já	té	kok	kö	zül	a	mé	tát	és	a	hatoslabdát	ked	vel	tük	
leg in kább, mind két já té kot te nisz lab dá val ját szot tuk. A te rem ben 
kü	lön	fé	le	ügyes	sé	gi	fel	ada	to	kat	ol	dot	tunk	meg,	és	sok	más	já	ték	kal	
tet	te	El	la	 né	ni	 vál	to	za	tos	sá	 a	 fal	ka	 gyű	lé	se	it.	Na	gyon	 vár	tuk	El	la	
né	ni	me	sé	it,	ame	lyek	kö	zül	so	kat	rész	le	te	i	ben	mon	dott	el,	egyegy	
ér de kes rész nél ab ba hagy ta, s így na gyon vár tuk a foly ta tást. 
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	 Fo	ko	za	to	san	is	mer	te	tett	meg	köz	sé	günk	tör	té	ne	té	vel,	ne	ve	ze	tes	sé
ge	i	vel,	majd	kör	nyé	künk	szép	sé	ge	i	re	hív	ta	fel	fi	gyel	mün	ket.	Egyegy	
ki	sebb	por	tya,	ki	rán	du	lás	ke	re	té	ben	a	hely	szí	nen	is	mer	tet	te	meg	ve	lünk	
a	nö	vé	nye	ket	és	az	ál	la	to	kat,	fel	ké	szít	ve	a	ké	sőb	bi	cser	kész	pró	bák	ra.
	 Úgy	em	lék	szem,	hogy	egy	év	után	ke	rült	sor	a	far	kas	kö	lyök	ava
tás	ra,	amely	re	szü	le	ink	től	far	kas	kö	lyök	uj	jast,	nyak	ken	dőt	és	sap	kát	
kap	tunk.	Az	ava	tás	előtt	ke	rült	sor	az	el	ső	far	kas	kö	lyök	pró	ba	le	té
te lé re. Em lé ke ze tem sze rint a far kas kö lyök tör vény azo nos volt a 
mos ta ni kiscserkésztörvénnyel:

1. A far kas kö lyök a ve ze tő jé re hall gat.
2. A far kas kö lyök ural ko dik ön ma gán.

Le	tet	tük	a	far	kas	kö	lyök	ígé	re	tet,	amely	így	hang	zott:
„ Én ….. igérem, hogy Is ten se gít sé gé vel a jó ra tö rek szem. Is me rem 
a far kas tör vényt, és azt meg tar tom.”

	 Ez	zel	 egyidőben	 ke	rül	tünk	 őr	sök	be,	 kü	lön	 ve	ze	tő	vel,	 akik	 az	
idő	sebb	far	kas	köly	kök	kö	zül	ke	rül	tek	ki.	Nap	lót	ve	zet	tünk	a	kü	lö
nö	sebb	na	gyobb	él	ményt	 je	len	tő	ki	rán	du	lá	sok	ról	és	egyéb	ese	mé
nyek	ről.	 Saj	nos	 ez	 a	 nap	lóm	 nem	ma	radt	meg,	 de	má	ig	 őr	zöm	 a	
cser	kész	őr	si	nap	ló	mat.
	 Nagy	él	ményt	je	len	tet	tek	a	kö	zös	tá	bor	tü	zek,	ame	lye	ket	a	cser
ké	szek	kel	együtt	ren	dez	tek	ré	szünk	re.	Ezen	szü	le	ink	nek,	s	meg	hí
vott	 ven	dé	ge	ink	nek,	 ki	sebb	 mű	sor	szá	mo	kat,	 mó	ká	kat,	 éne	ke	ket	
ad	tak	elő	a	cser	ké	szek,	ame	lyek	hez	ki	sebb	bo	hó	za	tok	kal,	ének	lés	sel	
mi is hoz zá já rul tunk.
	 Volt	 far	kas	kö	lyök	kö	szön	té	sünk:	Hű	ma	ra	dok!	Bí	zom	Ben	ned!	
Csa	ta	ki	ál	tá	sunk	 és	 kü	lön	 far	kas	kö	lyök	 nó	tánk	 is	 volt.	 Ezek	kel	 is	
vál	to	za	tos	sá	 tet	tük	a	 fal	ka	ös		sze	jö	ve	te	le	in	ket.	A	far	kas	köly	kök	nek	
egyegy	jel	leg	ze	tes	tu	laj	don	sá	ga,	tes	ti	adott	sá	ga	után	kü	lön	ne	ve	ket	
ad tak, ame lye ket egy más kö zött hasz nál tunk.
	 A	cser	kész	év	–	az	is	ko	lai	tan	év	hez	ha	son	ló	an	–	szep	tem	ber	től
jú	ni	us	vé	gé	ig	tart.	Így	19391940es	cser	kész	év	ben,	a	ve	lem	egy	ko
rú	fi	úk	kal	együtt	ké	szül	tünk	fel	az	újonc	pró	bá	ra.	En	nek	főbb	pont
jai:	cser	kész	tör	vé	nyek,	nem	ze	ti	jel	vé	nyek,	Him	nusz,	Szó	zat,	egész
ség	vé	de	lem,	já	té	kok,	ki	rán	du	lá	si	sza	bá	lyok,	tér	kép	is	me	ret,	kör	nye
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zet	is	me	ret,	fő	zés,	cso	mók,	ala	ki	ki	kép	zés.	Az	őr	si	órá	kon	eze	ket	az	
is me re te ket sa já tí tot tuk el, új éne kek meg ta nu lá sa mel lett. Ter mé
sze	te	sen	ju	tott	idő	a	já	té	kok	ra	is.
	 Az	újonc	pró	ba	 le	té	te	le	után	1940	jú	ni	us	30án	volt	az	ün	ne	pé
lyes	fo	ga	da	lom	té	te	lünk,	en	nek	szö	ve	ge	a	kö	vet	ke	ző:

„Én . . . . fo ga dom, hogy hí ven tel je sí tem kö te les sé ge i met, me lyek kel 
Is ten nek, ha zám nak, és em ber tár sa im nak tar to zom. Min den le he tőt 
meg te szek, hogy má so kon se gít sek. Is me rem a cser kész tör vényt, és 
azt min den kor meg tar tom.”

	 A	 cser	ké	szet	 ko	runk	 egyik	 leg	na	gyobb	 pe	da	gó	gi	ai	 moz	gal	ma.	
Cél	ja	az	ala	pí	tó	meg	fo	gal	ma	zá	sa	sze	rint,	az	is	ten	hit	re	és	lel	ki	is	me
ret	re	épí	tett	jel	lem	ne	ve	lés	egész	sé	ges	test	edzés	és	gya	kor	la	ti	ügyes
ség	fej	lesz	tés	 ál	tal	 a	 cser	kész	tör	vé	nyek	 és	 a	 fo	ga	da	lom	alap	ján	 jó,	
az	az	hasz	nos	és	ér	té	kes	hon	pol	gár	ok	ne	ve	lé	se.
 A cser ké szet ben el sa já tí tott is me re te ket az egész éle tem so rán 
hasz no sí ta ni tud tam.

A fo ga da lom té te lünk után az is ko la ud va rán ké szült fény ké pen lát ha tó 
az „Őz-őrs” -ünk, ve ze tő ink tár sa sá gá ban.
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	 A	ké	pen	há	tul	áll	a	csa	pat	pa	rancs	nok	úr,	id.	Bécsy	Elem	ér,	mel
let	te	Sza	bó	Pál	raj	ve	ze	tőnk,	köz	tük	áll	Bozsó	Kál	mán	őrs	ve	ze	tőnk,	
mel	let	te	 bal	ra	 He	ge	dűs	 Gyu	la,	 jobb	ra	 Kris	tóf	 Fe	renc,	 előt	tük	
Kunyik	 Zol	tán,	 Sárközy	 Lász	ló,	 Rácz	 La	jos,	 Kishonti	 Ist	ván	 és	
Kő	vá	ri	Kár	oly	lát	ha	tó.	Az	őrs	tag	ja	volt	még	Mi	hály	Lász	ló	és	Sza
bó Im re.
	 Az	ak	kor	őr	si	ta	gok	kö	zül	öten,	mint	öreg	cser	ké	szek	ma	is	tag	jai	
va	gyunk	az	új	já	a	la	kult	csa	pat	nak.
	 1940	 szep	tem	be	ré	től	 már	 ve	zet	tünk	 őr	si	 nap	lót	 is.	 Őrs	ve	ze	tőnk	
meg	bí	zá	sá	ból	én	vol	tam	a	se	géd	őrs	ve	ze	tő	és	nap	ló	ve	ze	tő	je	is.	Az	őrs
gyű	lé	se	ket	is	imá	val	kezd	tük,	majd	fe	jez	tük	be.	Az	órák	alatt	fel	ké	szül
tünk	a	kö	vet	ke	ző	cser	kész	pró	bák	ra,	új	éne	ke	ket	ta	nul	tunk	meg,	rend
gya kor la to kat tar tot tunk, s a min den ko ri já ték sem ma radt el. 
	 Lét	re	hoz	tuk	 az	 „Őzőrs”	 könyv	tá	rát,	 szer	tá	rát	 és	 pénz	tá	rát.	
A	 csa	pat	tag	dí	ja	kat	 is	 az	 őr	si	 pénz	tá	ros	 gyűj	töt	te	 ös		sze.	 Min	den	
hó	nap	ban	részt	vet	tünk	a	csa	pat	gyű	lé	se	ken,	egy	szó	val	mi	is	be	kap
cso	lód	tunk	a	csa	pat	éle	té	be,	mun	ká	já	ba.	Ez	után	 is	 részt	vet	tünk	a	
csa	pat	ki	rán	du	lá	sa	in,	de	volt	kü	lön	őr	si	por	tyá	zá	sunk	is.
	 Saj	nos	 az	 19391942es	 évek	ben	 nyá	ri	 nagy	tá	bor	 nem	 volt,	 a	
ve	ze	tők	ka	to	nai	szol	gá	la	ta	mi	att.	
Így	 csak	 hús	vé	ti	 és	 pün	kös	di	 két	 na	pos	 tá	bo	ro	zá	so	kon	 ve	het	tünk	
részt.
	 A	cser	ké	szet	ne	ve	lé	si	esz	kö	zei	kö	zött	rend	kí	vül	fon	tos	sze	re	pet	
ját szott, és ját szik ma is a nyá ri tá bo ro zás. Ezért is ad ta ki a jel szót 
a	Ma	gyar	Cser	kész	szö	vet	ség	1943ban	„Csak	azért	is	tá	bo	ro	zunk.”	
Mi	is	csat	la	koz	tunk	eh	hez	a	fel	hí	vás	hoz.
	 Csa	pa	tunk	Mátrafüreden	tar	tot	ta	meg	tíz	na	pos	nyá	ri	nagy	tá	bo
rát.	A	tá	bor	ba	vo	nat	tal	és	kis	vas	út	tal	utaz	tunk.	Meg	ér	ke	zé	sünk	után	
egy	 pa	tak	 mel	let	ti	 tisz	tá	son	 ala	kí	tot	tuk	 ki	 tá	bo	run	kat.	 Sá	to	ra	ink	
több sé ge olyan négy sze mé lyes gú la sá tor volt, mely nek nem volt 
gu	mí	ro	zott	al	ja.	A	sá	tor	bel	se	jét	szal	má	val	töl	töt	tük	meg,	majd	pok
róc	cal	ta	kar	tuk	le.	Az	eső	el	ve	ze	té	sé	re	a	sá	tor	szé	lén	ár	kot	ás	tunk,	a	
ki	ásott	gyep	tég	lá	kat	a	tá	bo	ro	zás	után	he	lyé	re	rak	tuk.	A	tá	bort	kö	tél
lel	vet	tük	kö	rül,	tá	bor	ka	put	épí	tet	tünk.
	 A	tá	bor	ban	szi	go	rú	rend	ural	ko	dott,	a	na	pos	őr	sök	gon	dos	kod	tak	
a	 tá	bor	 fel	ügye	le	té	ről,	 a	 kony	ha	szol	gá	la	tá	ról.	A	 töb	bi	ek	 a	 Mát	ra	
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vad re gé nyes tá ja in rend sze res ki rán du lá so kat tar tot tunk, köz ben 
egykét al ka lom mal szám há bo rút ját szot tunk. 
	 A	 sza	ba	don	 ma	radt	 tisz	tá	son	 kü	lön	fé	le	 lab	da	já	ték	ok	kal	 szó	ra
koz	tunk.	 Es	tén	ként	 tá	bor	tü	zet	 gyúj	tot	tunk,	 elő	adá	sa	in	kat,	 ének	lé
sün	ket	a	köz	ség	la	kói	is	él	vez	ték.	Ez	a	tá	bor	olyan	él	ményt	nyúj	tott	
ré	szem	re,	amit	so	ha	nem	fe	lej	tet	tem	el,	s	ké	sőbb	fi	a	ta	labb	cser	kész
tár sa im nak is ezt igye kez tem to vább ad ni.

	 Saj	nos	a	há	bo	rú	mi	att	már	nem	csak	a	cser	kész	ve	ze	tők,	ha	nem	az	
öreg	cser	ké	szek	 je	len	tős	 ré	sze	 is	 be	vo	nult	 ka	to	ná	nak.	 Az	 itt	hon	
ma	ra	dók	az	őr	si	fog	lal	ko	zá	so	kon	és	a	kör	nyé	ki	ki	rán	du	lá	so	kon	vet
tek részt.
	 Az	 oro	szok	 be	jö	ve	tel	ét	 és	 az	 azt	 kö	ve	tő	 idő	ket	 szü	le	im	mel	
együtt	Bu	da	pes	ten	él	tem	át,	csak	1945	év	nya	rá	nak	vé	gén	tér	tünk	
vég	leg	ha	za	Fel	ső	göd	re.	A	kö	zel	gő	érett	sé	gi	vizs	gám	ra	ké	szül	tem,	s	
így	csak	1946	őszén	kap	cso	lód	tam	be	új	ra	a	cser	kész	mun	ká	ba.
Mi	vel	 a	 ko	ráb	bi	 cser	kész	tisz	tek	 és	 se	géd	tisz	tek	 még	 nem	 jöt	tek	
ab	ban	 az	 idő	ben	 ha	za,	 a	 pa	rancs	no	kok	 a	 fi	a	ta	labb	 kor	osz	tály	ból	
je	löl	ték	ki	az	új	cser	kész	ve	ze	tő	ket.	

A mel lé kelt fény ké pen, a mi sát runk lát ha tó, fe lül ről le fe lé: Csomor Ti bor, 
Korábnyik La jos, Mar té nyi Ró bert, és jó ma gam.



151Gödi Almanach

Én	is	se	géd	tisz	ti	meg	bí	zást	kap	tam	és	fel	kér	tek	a	csa	pat	nap	ló	ve	ze
té sé re is.
	 Az	 194748as	 cser	kész	év	ben	 is	mét	meg	újult	 a	 csa	pat,	 im	már	
Léh	 Er	nő	 ve	ze	té	sé	vel.	 Szá	mos	 ki	rán	du	lás,	 rend	sze	res	 őr	si	 élet	 és	
csa	pat	gyű	lé	sek	jel	le	mez	ték	ezt	az	idő	sza	kot.	A	kisnémedi	és	pilisc
sabai	 tá	bo	rok,	 me	lye	ken	 2526	 cser	ké	szünk	 vett	 részt,	 biz	to	sí	tást	
je	len	tet	tek	a	to	váb	bi	si	ke	rek	el	éré	sé	re.	Saj	nos	a	Ma	gyar	Cser	kész
szö	vet	sé	get	az	is	mert	1948as	kor	mány	ren	de	let	be	til	tot	ta,	s	ez	vé	get	
ve	tett	en	nek	a	ki	bon	ta	ko	zó	fel	len	dü	lés	nek.
 Több mint negy ven év nek kel lett el tel nie ah hoz, hogy is mét hoz
zá	kezd	het	tünk	a	cser	ké	szet	új	já	a	la	kí	tá	sá	hoz.	Ez	alatt	a	negy	ven	év	
alatt	el	telt	éle	tünk	ben	érez	het	tük,	hogy	amit	jel	lem	ne	ve	lés	ben,	gya
kor la ti tu dás ban, a cser ké szet ben el sa já tí tot tunk, mind a ma gán éle
tünk	ben,	mind	a	mun	kánk	ban	hasz	no	sí	ta	ni	tud	tuk.
Vé	gül	a	meg	vál	to	zott	po	li	ti	kai	hely	zet	ben,	1989ben	új	já	a	la	kul	ha
tott	a	Ma	gyar	Cser	kész	szö	vet	ség.
	 A	gö	di	cser	ké	szet	1991es	új	já	a	la	ku	lá	sa	után	lét	re	jött	csa	pat	tör
té	ne	tét	már	ko	ráb	ban	rész	le	te	sen	le	ír	tam	az	1998as	Gö	di	Almanach
ban.
	 Most	13	év	táv	la	tá	ból	vis		sza	em	lé	kez	ve,	a	ré	szem	re	a	leg	je	len	tő
sebb él mé nye it, ese mé nye it ös  sze fog lal va, így ele ve ní tem fel a tör
tén te ket:

	 	•	1991.	szep	tem	ber	14.	Ma	gyar	kú	ti	öreg	cser	kész	ta	lál	ko	zó.	

	 	•	1991.	no	vem	ber	17.	A	Ma	gyar	Cser	kész	szö	vet	ség	en	ge	dé	lyez	te	
a	801.	sz.	gö	di	Losonczy	Ist	ván	cser	kész	csa	pat	mű	kö	dé	sét.

	 	•	 1991.	 de	cem	ber	 7.	 Öreg	cser	ké	szek	 fo	ga	da	lomfel	újí	tá	sa	 a	
felsőgödi	róm.	kat.	temp	lom	ban.

	 	•	1992.	 ta	va	szán	 el	in	dí	tot	tuk	 a	 fi	a	tal	 cser	ké	szek	 és	 cser	kész	lá
nyok	to	bor	zá	sát,	és	nyá	ron	meg	tar	tot	tuk	az	el	ső	nagy	tá	bort.

	 	•	1992.	 szep	tem	ber	 30.	Az	 El	ső	 Öreg	cser	kész	Vi	lág	ta	lál	ko	zón	
va	ló	 rész	vé	tel.	 Itt	 ta	lál	koz	hat	tunk	a	MCSSZ	ak	ko	ri	 el	nö	ké	vel	
id.	Dr.	Sur	ján	Lász	ló	val,	aki	től	meg	hall	gat	hat	tuk	az	ő	fi	a	tal	ko	ri	
cser	kész	él	mé	nye	it	és	el	kép	ze	lé	sit	a	jö	vő	ről.
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	 	•	1993.	ja	nu	ár	9.	A	80.	éves	a	MCSSZ.	Ün	nep	sé	gén	va	ló	meg	je
le nés.

	 	•	1993.	 au	gusz	tus	 30.	Rész	vé	tel	 a	Gö	döl	lői	Vi	lág	jam	bo	ree	 60.	
éves	em	lék	tá	bor	meg	nyi	tá	sán	és	a	ki	ál	lí	tá	son.	Mély	be	nyo	mást	
gya ko rolt rám, az ek kor már sú lyo san be teg An tall Jó zsef 
mi nisz ter el nök be szé de, mely ben – mint volt cser kész – hi tet 
tett a cser kész moz ga lom mel lett és buz dí tot ta a fi a ta lo kat a 
jö	vő	be	ni	fel	ada	tok	ra.

	 1999.	au	gusz	tus	4.	A	801.	sz.	gö	di	Losonczy	Ist	ván	cser	kész	csa
pat	70.	éves	ju	bi	le	u	mi	em	lék	ki	ál	lí	tá	sa,	me	lyet	Sü	tő	Ist	ván,	a	ki	ál	lí
tás	fő	szer	ve	ző	je	nyi	tott	meg.	
A	ki	tett	nap	lók	ban	77	ész	re	vé	telt	je	gyez	tek	be,	s	eze	ket	92en	ír	ták	
alá. Ez a nagy szám is bi zo nyí tot ta, hogy a ki ál lí tás nem csak a gö di
ek, ha nem a tá vo labb ról el jött cser kész test vé re ink és ba rá ta ink kö ré
ben is nagy si kert ara tott. 

	 	•	2003.	 au	gusz	tus	 31.	 Pilismaróti	Bozóky	Gyu	la	 nyu	gal	ma	zott	
ve zér ka ri ez re des em lék táb lá já nak fel szen te lé se.

	 	•	2003.	au	gusz	tus	31.	Gö	di	öreg	cser	kész	ta	lál	ko	zó,	me	lyen	részt	
vet	tek	a	Bozóky	csa	lád	tag	jai	is.	

 Eze ken a ki emelt ese mé nye ken túl, részt vet tem szá mos ki rán du
lá	son	és	tá	bo	ro	zá	son,	me	lyek	meg	győz	tek	ar	ról,	hogy	Gö	dön	is	van	
je	len	tő	sé	ge	a	cser	kész	moz	ga	lom	nak.	Hi	szem,	hogy	er	re	a	jö	vő	ben	
meg	ta	lál	juk	 a	meg	fe	le	lő	 fi	a	tal	 cser	kész	ve	ze	tő	ket	 és	 cser	ké	sze	ket.	
Meg	győ	ző	dés	sel	val	lom,	hogy	a	XX.	szá	zad	leg	je	len	tő	sebb	if	jú	sá	gi	
moz	gal	ma	a	cser	ké	szet	volt	és	re	mé	lem	a	XXI.	szá	zad	új	ki	hí	vá	sa
i nak is meg tud fe lel ni. 
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PÁR TOS JU DIT

Egy ré gi hely tör té nész ről
 Ami kor 1998-ban fel kér tek, hogy az Al ma nach ré szé re ír jak a 
gödipostásokról,nemgondoltam,hogyebből egy immárhét éve
tar tó, a hely tör té ne ti mun ka irán ti sze re lem lesz.
 Ésnemgondoltamarrasem,hogyagyermekiszeretetbőlmeg
fogalmazottfeltételezésvalamikordokumentálódhat.
 „Ha élne, 100 éves lenne” címmel az 1999es kötetben Édes
apámtörténetébenaztírtam,hogyhaaz1930asévekbenműködő
községfejlesztőésszépítőegyesületösszeállítottvolnaegykorabeli
alsógödialmanachot,Őamunkábanbizonyára lelkesen résztvett
volna.
 Csá ki Jó zsef úr, aki az alsógödi is ko la tör té ne té nek el ké szí té se 
cél já ból foly tat ku ta tá so kat, nem ré gi ben meg ke re sett és má so lat ban 
néhány tantestületi ülés jegyzőkönyvének részleteit adta át, arra
gondolva, hogy ezek számomra érdekes feljegyzéseket tartalmaz
nak.MeghatottanolvastamésezútonisköszönömCsákiúrfigyel
mes sé gét.
 Amiezekbőlszámomraörömteliújság–ésazAlmanacholvasó
inakisérdekeslehet–idézem,vagytömörítveadomközre.
 Az1930június2itantestületiülés6.tárgya:
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6.Tárgy: A község helyi története
Olvastatott a kir. tanf. úrnak 6697/930 tf.sz.
rendelete a községek helyi történetének
összeállítása tárgyában.

A tantestület a rendeletben 
foglaltakat tudomásul veszi és a nagy
szünidőben az erre vonatkozó adatokat
össze fogja gyüjteni és e
szerint a község történetét összeállítja

 Az1930augusztus30ijegyzőkönyvszerintamunkanemjárt
eredménnyel.A községházán ilyen történeti információ nemvolt.
Egyesrégebbenittlakóktóltudtakvalamennyiadatotszerezni.
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Kéri a tantestület tagjait, hogy ha lehet, 
szerezzenek még adatokat s az így 
együtt lévő feljegyzésekből valamelyik állít -
sa össze a község történetét. Úgy hallotta, 
hogy Sződ község mostani jegyzőjének előd-
je sokat tudna erre vonatkozólag.

A tantestület elhatározza az adatgyüj-
tés folytatását és felkéri Pártos Gyulát, 
hogy egyik délután utazzék át Sződre 
és lépjen érintkezésbe a volt jegyzővel 
s az eddig megszerzett és az ott szerzendő 
adatokat egybe vetve, írja meg Alsógöd történetét.

Több tárgy nem lévén, az értekezlet bezáratott.

Kmft.

 Pártos Gyula  Tóth Pál
 jkv vezető  elnök, ig. tanító

 
 A folytatást az 1931 február 9i ülés feljegyzéséből tudhatjuk
meg.
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6. Tárgy: a község történetének 
kiegészítése.Igazgató bejelenti,
hogy kir.tanf. úr a község történetét
megküldötte azzal az utasítással, hogy 
egyes stat. adatokkal még kiegészíttessék.

Tantestület a község történetének 
kiegészítésére Pártos Gyula tanítót kéri fel.

 Atantestületiülés jegyzőkönyveimellékleteketnemtartalmaz
tak. Ezért PártosGyula többmint hét évtizeddel ezelőtt készített
dolgozatátsajnosnemismerhettükmeg.Mégis,azáltalamfeltétele
zettérdeklődésétahelytörténészet irántés tevékenységétAlsógöd
története tekintetében ezek a hivatalos iratok valósággá tették.
Mond ha tom te hát, hogy Pár tos Gyu la egy ré gi hely tör té nész.
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CSANKÓ MIKLÓS

Ilkamajor:
 – gyer mek ko rom vi lá ga
(sor sok, em be rek, tör té ne tek)

	 Egy	ma	már	nem	lé	te	ző	te	le	pü	lés	em	lé	ke	ad	ta	ke	zem	be	a	tol	lat,	
hogy	meg	ír	jam	az	1942-44-es	évek	ilkamajori	kró	ni	ká	ját.	Az	ak	kor	
ott	élő	em	be	rek,	csa	lá	dok	ne	héz	éle	té	nek,	min	den	nap	ja	i	nak	cse	lek	vő	
ré	sze	se	vol	tam,	s	így	az	em	lé	ke	zés	hi	te	les	sé	gét	még	az	sem	csor	bít-
hat	ja,	hogy	már	na	gyon	mes		szi	van	nak	azok	az	esz	ten	dők,	ame	lye	ket	
írá	som	fel	akar	tá	masz	ta	ni.	Már	év	ti	ze	dek	kel	ez	előtt	hos		szú	ol	da	la-
kon	 pró	bál	koz	tam	 meg	ír	ni	 Ilkamajor	 múlt	ját,	 de	 mind	ezt	 csu	pán	
kedv	te	lés	ből,	és	csak	az	zal	a	szán	dék	kal,	hogy	ma	rad	ja	nak	meg	ezek	
az	em	lé	kek	fi	a	im	szá	má	ra.	Ma	azon	ban	be	kell	lát	nom:	nem	elég	az	
egy	ko	ri	pa	pír	lap	ok	ról	a	port	le	fúj	ni,	a	túl	zá	so	kat	meg	sze	lí	dí	te	ni;	ma	
már	több	ről	van	szó:	fe	jet	kell	haj	ta	ni	a	hi	te	les	ség	nek,	mert	még	is-
csak	az	a	ve	le	je	a	kró	ni	ká	nak.	Er	re	kész	tet	nek	az	em	lé	kek,	s	a	még	
élő	le	szár	ma	zot	tak	száj	íz	ét	se	le	het	meg	ke	se	rí	te	ni	…	
	 Ami	kor	ké	szü	lőd	tem	a	haj	da	ni	Ilkamajor	tör	té	ne	té	nek	meg	írá	sá	ra	
és	ra	kos	gat	tam	a	rég	múlt	idők	ese	mé	nye	it,	s	a	még	fel	lel	he	tő	fény-
ké	pe	ket	né	ze	get	tem,	szin	te	be	le	fá	rad	tam	a	meg	ro	ha	nó	em	lé	kek	özö-
né	be	…	Pi	hen	ni	kell,	majd	hol	nap	foly	ta	tom	–	mond	tam	ma	gam	nak,	
és	ke	zem	be	vet	tem	(már	másodszor)	Gabriel	García	Márquez	„Száz	
év	ma	gány”	c.	re	gé	nyét.	Bi	zony	ezt	jól	tet	tem,	mert	rö	vid	idő	múl	va	
ezt	ol	vas	hat	tam:	„Az	élet	nem	az,	amit	le	élünk,	ha	nem	ami	re	em	lék-
szünk	be	lő	le;	így	ke	ve	sebb	és	több	an	nál,	mint	amit	va	ló	já	ban	el	töl-
tünk	itt	a	Föl	dön”.	Ez	a	gon	do	lat	na	gyon	meg	ra	ga	dott,	mond	ha	tom:	
bá	to	rí	tott,	és	vé	gig	ve	ze	tett	az	em	lé	ke	zés	út	ján.
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Mit le het tud ni Ilkamajor múlt já ról?

	 A	 bir	tok	 tu	laj	don	jo	gá	ról	 van	nak	 meg	bíz	ha	tó	 ada	tok,	 amik	 az	
1700-as	évek	ele	jé	re	ve	zet	nek	vis		sza.	Ek	ko	ri	ban	Ma	dách	Bor	bá	la	
(Dobay	 Lászlóné)	 gaz	dál	ko	dott	 e	 föl	de	ken.	A	 le	gen	da	 úgy	 tart	ja	
szá	mon,	hogy	ő	 épít	tet	te	 a	 ré	gi	 kas	télyt,	 va	gyis	 az	ura	sá	gi	 kú	ri	át,	
ahol	 egy	 al	ka	lom	mal	Má	ria	 Te	ré	zia	 is	 meg	szállt.	A	 le	gen	dát	 kár	
őriz	get	ni	 és	 éleszt	get	ni,	 mert	 a	 csá	szár	nő	 1740-ben	 lé	pett	 trón	ra,	
ami	kor	már	a	bir	tok	Grassalkovich	An	tal	tu	laj	do	na	volt.	Az	vi	szont	
igaz,	 hogy	 Grassalkovich	 ked	ves	 em	be	re	 volt	 Má	ria	 Te	ré	zi	á	nak,	
még	is	ne	héz	el	kép	zel	ni	az	ak	kor	még	elég	ki	et	len	vi	dék	von	ze	re	jét.	
	 A	 kú	ria	 fel	épí	té	sé	nek	 idő	pont	ja	 is	 a	 bi	zony	ta	lan	sá	gé,	 hi	szen	 a	
fen	ti	két	tu	laj	do	nos	bár	me	lyi	ke	fel	épít	het	te	ezt	az	időt	ál	ló	épü	le	tet,	
amely	 erős	 ala	po	kon,	 jól	 alá	pin	cé	zett,	 vas	tag	 fa	lú	 tég	la	épít	mény	
volt.	Bár	ho	gyan	is	ala	kult	a	sor	sa	e	kis	te	le	pü	lés	nek	az	idő	vi	szon-
tag	sá	gai	alatt:	a	ré	gi	kas	tély	áll	ta	a	vi	ha	ro	kat,	mint	a	rég	múlt	tör	té-
ne	lem	ta	nú	ja.	
 Több esetben említették szerzőink a Madách (kis) kastélyt. 
Történelmileg igazolható létrejöttének időpontját Horváth Lajos 
történész tollából e kötetben a Grassalkovich uradalom helyi kial-
akulásával kapcsolatos dolgozatában olvashatjuk.
 Ehhez kapcsolhatók a Csankó testvérek Ilkamajorról szóló 
vissza  emlékezései és végül Csankó Lajos 2001. január 23-án írt 
magán levelének alábbi részlete is:
 „A Ma dách kas tély vol ta kép pen egy ud var ház (kú ria) volt. Egy 
óri á si kony há ból, hat szo bá ból, zárt tor nác ból és egy öt ven négy zet-
mé te res fo ga dó szo bá ból állt. A har min cas évek ben nem volt már 
sze re pe, mi vel fel épült a nagy kas tély és a gaz da tisz ti la kás is más hol 
volt. A bócsai be te le pí tés kor leg fel jebb nyolc hó na pig az újon nan 
jöt tek szál lá sa volt. A há bo rús évek ben ta ní tói la kás és tan te rem cél-
já ra szol gált. 
 1945-ben a meg szál ló csa pa tok a ma gas nye reg te tőt, az év szá za-
dos pad lás szer ke zet ősi ge ren dá it „meg kur tí tot ták” és a kör nyék be-
li la kos ság nál ér té ke sí tet ték né mi pá lin ka ado mány fe jé ben.
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 1946-tól a kony hát és a szo bát két-há rom évig Uhrig Zsig mond 
fes tő mű vész hasz nál ta. Majd rö vid ide ig Nagy Jó zsef és Ungor Ist-
ván lak ta csa lád já val.” (Szerkesztő kiegészítése) Je	len	leg	ma	gán	tu-
laj	don	ban	van.

	 De	a	bi	zony	ta	lan	ság	fenn	áll	ak	kor	is,	ami	kor	a	ma	jor	ne	vét	sze-
ret	nénk	elő	ka	par	ni.	Az	biz	tos,	hogy	ez	egy	női	név.	 Il	ka;	az	Ilo	na	
név	nek	egy	be	cé	zett	vál	to	za	ta,	az	Il	ka	név	már	ak	kor	is	anya	köny-
vez	he	tő	utó	név	volt.	Ma	rad	junk	ab	ban:	szép	ez	az	el	ne	ve	zés,	ta	lán	
még	 dal	la	mos	 is	…	A	 kü	lön	fé	le	 írás	mó	do	kat	 ke	rü	löm:	 egy	be	ír	va	
hasz	ná	lom,	így:	Ilkamajor.
	 A	 Grassalkovich-család	 1841-ben	 ki	halt,	 s	 így	 bi	zo	nyá	ra	 más	
ke	zek	be	 ke	rül	 a	 bir	tok	 tu	laj	don	jo	ga.	 Csak	 fel	té	te	le	zé	sem,	 hogy	 a	
le	vert	 sza	bad	ság	harc	után	a	be	áram	ló	 ide	gen	 tő	ke	 tet	te	 rá	 a	ke	zét	
Ilkamajorra,	de	a	kö	ze	leb	bi	és	tá	vo	lab	bi	kör	nye	ze	té	re	is.	Az	vi	szont	
tény,	hogy	a	meg	szer	zett	 ja	va	kat	 (1865-ben)	Lagrana-Dumoncoau	
bel	ga	bank	fel	par	cel	láz	ta	és	el	ad	ta.	Ilkamajor	Schäffer	Bó	dog,	egy	
fő	vá	ro	si	bank	em	ber	ke	zé	be	ke	rült.	A	hi	te	les	nek	 te	kint	he	tő	dá	tum-
ban	csak	az	a	bi	zony	ta	lan,	hogy	va	jon	csak	ugyan	Schäffer	Bó	dog	
volt-e	az	el	ső	tu	laj	do	nos,	vagy	az	édes	ap	ja?	

A Ma dách kú ria ma, szé pen fel újí tott ál la pot ban
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A	 szán	tó	föl	dek,	 ré	tek	 és	 er	dő	sé	gek	 1600	 kh.	 bir	to	kot	 je	len	tet	tek,	
ami	meg	fe	lelt	 egy	 kö	zép	bir	tok	mé	re	té	nek.	 Ez	 az	 ura	da	lom,	majd	
év	ti	ze	dek	múl	va,	1200	kh-ra	csök	kent,	s	 így	is	ma	radt	az	1942-es	
ki	sa	já	tí	tá	sig.	{Lakosok	száma	és	az	oktatás;	Gödön	éltek	(III).}
	 A	 XIX.	 szá	zad	vé	gi	 tu	laj	don	vál	tás	 elő	nyé	re	 vált	 Ilkamajornak,	
mert	egy	las	sú	fej	lő	dés	vet	te	kez	de	tét	és	érez	he	tő	volt	a	gaz	dál	ko	dás	
fel	tét	ele	i	nek	 ja	vu	lá	sa.	A	két	vi	lág	há	bo	rú	kö	zöt	ti	 idő	szak	ban	(talán	
az	 1920-as	 évek	 elején)	 lak	ha	tóbb	 és	 egész	sé	ge	sebb	 la	kó	há	za	kat	
épí	tet	tek	a	tu	laj	do	no	sok,	s	azo	kat	–	egy	épü	let	10	la	kás	ki	vé	te	lé	vel	
–	vil	lany	vi	lá	gí	tás	sal	lát	ták	el.	
	 A	ma	jort	úgy	ter	vez	ték,	hogy	ben	ne	har	minc	csa	lád	el	he	lye	zé	sé-
re	al	kal	mas	la	kás	áll	jon	ren	del	ke	zés	re.	A	cse	lé	dek	egy	év	re	szer	ződ-
tek,	amit	éven	te	meg	újí	tot	tak	(vagy	nem).
	 A	szer	ző	dött	ál	lo	mány	ös		sze	té	te	le,	lé	nye	gé	ben	az	aláb	bi	volt:
	 In	té	ző,	 mag	tá	ros,	 bog	nár,	 gé	pész-ko	vács,	 ker	tész,	 csősz,	 tene-
hészgazda,	pa	rá	dés	ko	csis,	lo	vász,	eset	leg	kő	mű	ves.
	 To	váb	bá:	öt	igás	ko	csis,	öt	ökör	fo	ga	tos,	hét-nyolc	te	he	nész,	egy	
ser	tés	gon	do	zó,	egy	bi	valy	fo	ga	tos,	egy	din		nyés.
	 A	 fen	ti	 fel	ál	lás,	 hos		szú	 éve	ken	 át,	 lé	nye	gé	ben	 nem	 vál	to	zott.	
Az	 eset	le	ges	 több	let	fel	ada	tok	 mun	ka	erő	 szük	ség	le	tét,	 nap	szá	mo-
sok	kal,	idény	mun	ká	sok	kal	pó	tol	ták,	il	let	ve	egé	szí	tet	ték	ki.
	 Ilkamajorban,	–	fő	leg	a	több	évet	el	töl	tő	csa	lá	dok	kö	zött	–	iga	zi	
jó	egyet	ér	tés	és	kol	lek	tív	szel	lem	ala	kult	ki.
	 Ek	ko	ri	ban	fog	tak	hoz	zá	az	új	kas	tély	fel	épí	té	sé	hez	is.	Schäffer	
Bó	dog	fi	ai:	Pál	és	Fe	renc	el	kép	ze	lé	sei	sze	rint	tör	tént	a	kas	tély	ter-
ve	zé	se,	 hogy	 vég	ered	mé	nyül	 kap	ja	nak	 egy	 ki	csit	 hi	val	ko	dó,	 egy	
ve	gyes,	de	di	va	tos	stí	lu	sú,	négy	kő	orosz	lán	nal	vé	dett	épü	le	tet.	Sok-
sok	pénzt	be	le	öl	tek,	még	is	az	év	nagy	ré	szét	a	fő	vá	ros	ban	töl	töt	ték,	
Te	réz	kör	úti	la	ká	suk	ban;	de	ügy	vé	di	iro	dá	ik	is	ott	vol	tak.	Fe	renc	úr	
–	 aho	gyan	 a	 ré	gi	ek	me	sél	ték	–	 igen	nagy	 ak	ti	vi	tás	sal	 vi	gyáz	ta	 az	
ura	da	lom	 gaz	dál	ko	dá	sát,	 és	 gon	dot	 for	dí	tott	 ar	ra,	 hogy	 kor	sze	rű	
gép	par	kot	ala	kít	son	ki.	Ön	ma	ga	au	tó	val	haj	tott	ki	a	bir	tok	ra,	majd	
vis		sza	a	fő	vá	ros	ba.	A	kas	tély	hoz	szép	kas	tély	ker	tet	is	va	rá	zsol	gat-
tak,	ami	már	sok	kal	job	ban	si	ke	rült.	(GA	103/1996)
	 Ami	kor	mind	ez	tör	tént,	apám	még	más	tá	ja	kon	ke	res	te	a	bol	do-
gu	lást,	s	bi	zo	nyá	ra	azt	sem	tud	ta,	hogy	lé	te	zik	ez	a	te	le	pü	lés.	
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	 De	an	nak	 is	el	jött	az	 ide	je,	csak	meg	kel	lett	vár	ni,	hogy	apám	
ha	za	ver	gőd	jön	a	2.	vi	lág	há	bo	rú	ból,	s	ön	ma	ga	is	rá	jöj	jön	ar	ra:	ös		sze-
lőtt	lá	ba	i	val	már	nem	győz	he	ti	azt	a	ne	héz	mun	kát,	amit	a	klemen-
tinai	te	he	né	szet	tar	to	ga	tott	szá	má	ra.	1941.	de	cem	be	ré	ben,	Mi	ku	lás	
es	té	jén,	két	man	kó	val	tért	ha	za,	majd	a	mis	kol	ci	kór	ház	ban	gyó	gyí-
tot	ták.	Meg	me	ne	kült	a	há	bo	rú	tól	(?),	mert	ka	to	nai	szol	gá	lat	ra	már	
nem	 al	kal	maz	hat	ták.	 Ez	után	 ke	re	sett	 egy	 ki	sebb	 ura	dal	mat,	 ami	
szá	má	ra	job	ban	meg	fe	lelt.	Ilkamajort	vá	lasz	tot	ta,	aho	va	1942.	ta	va-
szán	 meg	ér	ke	zett	 Csankó	 Jó	zsef	 és	 csa	lád	ja.	 (GA	 363/2003,	 GA	
181/2000)

Mi lyen volt Ilkamajor 1942-ben?

	 Ami	kor	 meg	ér	kez	tünk	 a	 fő	vá	ros	ba,	 apám	 még	 tett	 egy	 rö	vid	
ki	té	rőt	 a	 csa	lád	dal:	meg	lá	to	gat	tuk	 az	Ál	lat	ker	tet,	 ál	ma	ink	 pa	ra	di-
cso	mát.	Nem	szá	mo	lok	be	él	mé	nye	ink	ről,	mert	hos		szú	ra	nyúl	na	a	
visz		sza	em	lé	ke	zés.	Csak	egy	ese	mény	ér	de	mes	ar	ra,	hogy	meg	örö-
kít	sem.	Ez	pe	dig	Ci	li	ke	sor	sa,	mert	er	re	a	név	re	a	klementinai	macs-
kánk	 hall	ga	tott.	 To	vább	 nem	 bír	tunk	 ve	le,	 ezért	 apám	 ki	vet	te	 a	
ko	s	ár	ból	és	sza	ba	don	en	ged	te.	Hú	gom	na	gyon	si	rat	ta,	de	nem	te	he-
tett	sem	mit	apám	ellenére….	A	Nyu	ga	ti	pá	lya	ud	va	ron	száll	tunk	fel	
a	vo	nat	ra,	majd	nem	sok	idő	múl	va	Göd	re	ér	kez	tünk,	ahol	Mó	ricz	
Gé	za	bá	csi	várt	re	ánk	egy	kön		nyű	hin	tó	val.	Fél	óra	múl	va	meg	ér	kez-
tünk	–	és	most	már	vég	le	ge	sen	–	ál	lo	más	he	lyünk	re:	Ilka	major	ba.
	 Elő	ve	szem	 váz	la	to	mat,	 hogy	 se	gít	se	 vis		sza	idéz	ni	 e	 te	le	pü	lés	
el	he	lyez	ke	dé	sét,	 főbb	 jel	lem	ző	it.	 Ilyen	 raj	zocs	kák	ra	szok	ták	mon-
da	ni:	 he	ve	nyé	szett,	 lép	ték	 nél	kü	li,	 s	 más	 ef	fé	lét.	 Ez	 igaz.	 De	 ne	
fe	led	jük:	gyer	mek	ko	ro	mat	szó	lí	tot	tam	meg	és	azok	a	ké	pek	jár	ják	
át	gon	do	la	ta	i	mat,	ame	lye	ket	ak	kor	ta	pasz	tal	tam.	Ha	van	is	té	ve	dés	
a	haj	da	ni	Ilkamajor	alap	raj	zá	ban,	azok	nem	le	het	nek	szá	mot	te	vő	ek	
és	nem	vál	toz	tat	nak	a	lé	nye	gen.
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Ma gya rá za tok:
	1.	Új	kas	tély	 	 	 15.	In	té	zői	iro	da
	2.	Ré	gi	kas	tély	 	 	 16.	Bog	nár	mű	hely
	3.	In	té	zői	la	kás	 	 	 17.	Ko	vács	mű	hely
	4/a	La	ká	sok	 	 	 18.	Gép	szín
	4/b	La	ká	sok	 	 	 19.	Si	ló
	4/c	La	ká	sok	 	 	 20	Ku	ko	ri	ca	gó	ré
	4/d	La	ká	sok	 	 	 21.	Jég	ve	rem
	5.	Szíj	gyár	tó	mű	hely	 	 22.	Ba	rom	fi	ud	var
	6.	Ga	rázs		 	 	 23.	Ker	té	szet,	me	leg	ágy
	7.	Ló	is	tál	ló	 	 	 24.	Kút
	8.	Hű	tő	ház	 	 	 25.	Víz	to	rony
	9.	Ha	rang	láb	 	 	 26.	Kerekeskút
10.	Áram	fej	lesz	tő	 	 	 27.	Ser	tés	ólak
11.	Ta	kar	má	nyos	 	 	 28.	Mag	tár
12.	Te	hén	is	tál	ló	 	 	 29.	Ku	ko	ri	ca	gó	rék
13.	Hiz	lal	da	 	 	 30.	Ökör	is	tál	ló
14.	Kerekeskút	 	 	 31.	Híd	mér	leg
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Essékinkábbszóamajorleírásánakfőbbelemeiről.

	 Gyö	nyö	rű	kas	tély	kert	(erre	még	visszatérek)	a	ré	gi	és	az	új	kas-
tél		lyal;	négy	épü	let	ben	lak	tak	a	cse	lé	dek	és	al	kal	ma	zot	tak	(bár	a	4/C	
épü	let	tel	je	sen	kor	sze	rűt	len	volt);	az	in	té	zői	la	kás	ba	a	víz	is	be	volt	
köt	ve;	 a	 te	le	pü	lés	nek	 1932-től	 sa	ját,	 110	Vol	tos	 áram	fej	lesz	tő-be-
ren	de	zé	se,	a	kas	tély	és	a	gé	pész	la	kás	kö	zött	te	le	fon	ös		sze	köt	te	té	se	
volt;	az	is	tál	lók	kor	sze	rű	ek,	ön	ita	tó	val	fel	sze	rel	ve;	há	rom	kút	és	a	
víz	to	rony	biz	to	sí	tot	ta	a	víz	el	lá	tást;	a	gép	park	meg	fe	lelt	a	gaz	dál	ko-
dás	 za	var	ta	lan	 ki	szol	gá	lá	sá	ra,	mert	 trak	tor,	 lo	ko	mo	bil,	 csép	lő	gép,	
ele	vá	tor,	 fű	ka	szá	ló,	 szecs	ka	vá	gó,	 ve	tő	gé	pek;	 igás	ál	lat	ok:	 lo	vak,	
ök	rök	és	1	pár	bi	valy	ele	gen	dő	volt	a	szük	sé	ges	mun	ká	la	tok	el	vég-
zé	sé	hez.	4+1	pa	rá	dés	lo	vat	 is	 tar	tot	tak,	de	ki	hasz	nált	sá	guk	na	gyon	
le	csök	kent	 a	 há	bo	rús	 évek	ben.	 Ker	té	sze	te	 is	 volt,	 és	 jól	 mű	kö	dő	
bog	nár-	 és	ko	vács	mű	he	lye;	 a	 te	he	né	szet	kor	sze	rű	volt	 (emlékeze-
tem	 sze	rint:	 70-80	 fejőstehén)	 és	 az	 át	la	gos	nál	 na	gyobb	 ho	za	mú	
tej	el	lá	tást	 biz	to	sí	tott;	 ser	tés	ne	ve	lő	 és	 a	 hiz	lal	da	 is	 jól	 szol	gál	ta	 a	
gaz	dál	ko	dás	 ered	mé	nyes	sé	gét;	 bir	ka	tar	tás	sal	 nem	 fog	lal	koz	tak;	
ap	ró	jó	szág	gal	a	kas	tély	el	lá	tá	sát	biz	to	sí	tot	ták;	mint	egy	40-50	kh-on	
egy	diny		nyés	bér	lő	gaz	dál	ko	dott.
	 A	 gaz	da	ság	ban	 a	 rozs-	 és	 ku	ko	ri	ca	 ter	me	lés	 fő	ága	zat	 volt,	 de	
ve	tet	tek:	ár	pát,	za	bot,	rep	cét,	ci	kó	ri	át,	za	bos	bük	könyt,	mar	ha	ré	pát,	
nap	ra	for	gót	és	lu	cer	nát	is.	Rét	mű	ve	lés	sel	is	fog	lal	koz	tak.	Sző	lő-	és	
gyü	mölcs	ter	me	lés	je	len	ték	te	len	volt,	bár	a	kas	tély	kert	mel	lett	és	a	
szé	rűs	kert	ben	 ta	lál	ha	tó	 gyü	möl	csös	 az	 ura	ság	 el	lá	tá	sát	 szol	gál	ta.	
A	ré	gi	ek	el	mon	dá	sa	sze	rint	a	haj	dan	te	le	pí	tett	sző	lőt	már	nem	pó	tol-
tat	ta	az	ura	ság,	s	a	ré	gi	tő	kék	el	erőt	le	ned	tek	és	ki	pusz	tul	tak.	A	ré	gi	
kas	tély	pin	cé	jé	ben	már	hi	á	ba	vár	tak	a	hor	dók	a	ho	mo	ki	bo	rok	ra	…
	 A	 kas	tély	kert	 iga	zán	 meg	ér	de	mel	 kü	lön	 is	 né	hány	 mon	da	tot,	
mert	 az	 gyö	nyö	rű	 volt.	Év	szá	za	dos	 fe	nyő	fák	 óv	ták	 a	 ré	gi	 kas	tély	
kör	nye	ze	tét,	s	ezek	vol	tak	a	haj	da	ni	idők	meg	ma	radt	em	lé	kei.	Gesz-
te	nyék,	 pla	tá	nok,	 ma	dár	cse	resz	nyék,	 nyí	rek,	 kü	lön	fé	le	 dísz	fák	 és	
cser	jé	sek	di	csér	ték	a	hoz	zá	ér	tő	ker	tész	mun	ká	ját.	Ren	de	zett	utak	és	
sö	vé	nyek	 ha	tá	rol	ták	 el	 a	 kas	tély	kert	 egy-egy	 ele	mét,	 s	 így	 azok	
önál	ló	li	get	ként	él	ték	vi	lá	gu	kat.	A	kas	tély	ker	tet	drót	ke	rí	tés	sel	és	élő	
sö	vén		nyel	ha	tá	rol	ták	el	a	ma	jor	la	kó	i	tól	és	a	kí	ván	csis	ko	dók	elől.
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 Meg	is	mer	tük	te	hát	Ilkamajor	adott	sá	ga	it,	fel	sze	relt	sé	gét,	gaz	dál-
ko	dá	si	te	rü	le	te	it,	s	így	rá	tér	he	tünk	az	ott	élő	al	kal	ma	zot	tak	és	cse	lé-
dek	 sor	sá	ra,	 mun	ká	já	ra.	 Éle	tü	ket	 már	 ele	ve	 be	fo	lyá	sol	ta,	 hogy	 a	
szá	zad	for	du	ló	után	is	ol	csó	volt	a	ma	gyar	me	ző	gaz	da	sá	gi	mun	ka	erő,	
s	nem	sok	ér	tel	me	lett	vol	na	a	hely	ke	re	sés	nek,	a	ván	dor	lás	nak.	Akik	
meg	te	le	ped	tek	Ilkamajorban	érez	het	ték,	hogy	az	át	la	gos	ja	va	dal	ma-
zás	(kommenció)	egy	ke	vés	sel	jobb,	mint	amit	má	sutt	ta	pasz	tal	tak.	
Itt	ne	gyed	éven	ként	kész	pénzt	is	kap	tak.	(birtokomban	van	egy	lis	ta,	
el	tép	ve,	dá	tum	nél	kül,	amely	ből	még	is	ki	ol	vas	ha	tó,	hogy	a	cse	lé	dek-
nek	 45	 pen	gőt,	 az	 al	kal	ma	zot	tak	nak	 70-75	 pen	gőt	 fi	zet	tek	 egy	
negyedévre.)	A	vil	lany	vi	lá	gí	tás	in	gye	nes	volt.	Ter	mé	szet	be	ni	jut	ta	tá-
sok	vol	tak:	ke	nyér	nek	va	ló	ga	bo	na,	tej,	só,	tüzifa,	vagy	he	lyet	te	tus-
kó	sze	dés.	Meg	fe	le	lő	 ter	mő	föl	det	 kap	tak	 (a	 jobb	 földterületeken)	 a	
bur	go	nya	 és	 ku	ko	ri	ca	meg	ter	me	lé	sé	re,	 amely	 ön	ma	guk	 és	 ál	la	ta	ik	
el	lá	tá	sát	szol	gál	ta.	
 Min	den	 csa	lád	 ka	pott	 kony	ha	ker	tet,	 ahol	 zöld	ség	fé	lé	ket	 ter-
meszt		het	tek.	A	 föld	te	rü	le	tek	 szán	tá	sa,	 a	 ter	mé	nyek	 ha	za	szál	lí	tá	sa	
in	gye	nes	volt.	Ser	tést,	 ba	rom	fit	 (nyulat)	min	den	ki	 tart	ha	tott;	 szal-
mát	 az	 ura	ság	 biz	to	sí	tott.	A	mun	ka	idő	 ál	ta	lá	ban:	 nap	kel	té	től	 nap-
nyug	tá	ig,	de	az	ál	la	tok	kal	dol	go	zók	nak	min	den	va	sár	nap	és	ün	nep-
nap	 is	 mun	ká	val	 telt	 el.	 Sza	bad	ság	 nem	 járt,	 de	 ha	laszt	ha	tat	lan	
eset	ben	min	dig	meg	ta	lál	ták	a	meg	ol	dást,	ha	va	la	ki	na	gyon	szo	rult	
hely	zet	be	ke	rült.	Or	vo	si	el	lá	tás	ról	a	föld	bir	to	kos	úgy	gon	dos	ko	dott,	
hogy	szer	ző	dést	kö	tött	a	fel	ső-	vagy	alsógödi	kör	or	vos	sal,	aki	gon-
dos	ko	dott	a	be	teg	ke	ze	lé	sé	ről.
	 Ne	héz	kö	rül	mé	nyek	kö	zött	dol	goz	tak	az	Ilkamajorban	élő	cse	lé-
dek	 és	 al	kal	ma	zot	tak.	A	 front	ról	 ér	ke	ző	 hí	rek	még	 nyo	masz	tób	bá	
tet	ték	a	han	gu	la	tot	és	fo	koz	ták	a	bi	zony	ta	lan	sá	got.

NéhánygondolataSchäffer-családról,mintIlkamajorgazdáiról.

	 Em	ber	sé	ge	sek,	megértőek	és	se	gí	tő	kész	em	be	rek	vol	tak.	A	gaz-
da	ság	ve	ze	té	sét	Fü	löp	is	pán	ra	bíz	ták,	de	a	fel	ügye	le	tet	nem	ha	nya-
gol	ták	 el,	 és	 a	 leg	fon	to	sabb	 hó	na	pok	ban	 (májustól-augusztusig)	
több	nyi	re	a	kas	tély	ban	él	tek.	Schäffer	Bó	dog,	gyer	me	ke	it	Fe	ren	cet	
és	Pált,	és	La	da	Má	ria	ne	vű	ne	ve	lő	nő	re	bíz	ták.	
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A	fi	úk	Édes	ap	ju	kat,	majd	ké	sőbb	a	ne	ve	lő	nőt	is,	a	kas	tély	kert	ke	le-
ti	ré	szé	ben	te	met	tet	ték	el.
	 Schäffer	Pál,	re	for	má	tus	lé	vén,	ak	tí	van	be	kap	cso	ló	dott	a	felsőgö-
di	 re	for	má	tus	kö	zös	ség	egy	há	zi	 éle	té	be	és	mint	pres	bi	ter,	ko	moly	
anya	gi	ak	kal	já	rult	hoz	zá	a	re	for	má	tus	temp	lom	épí	té	sé	hez.
	 A	vi	lág	há	bo	rú	utol	só	vi	ha	ra	meg	pe	csé	tel	te	a	két	Schäffer	test	vér	
sor	sát,	an	nak	el	le	né	re,	hogy	már	a	szü	le	ik	ki	ke	resz	tel	ked	tek,	az	egy-
más	 után	 ho	zott	 „fa	ji	 tör	vé	nyek”	 és	 a	 ren	de	le	tek	 alap	ján,	 zsi	dó	nak	
szá	mí	tot	tak,	 Fe	ren	cet	 és	 Pált	 né	met	or	szá	gi	 kon	cent	rá	ci	ós	 tá	bor	ba	
szál	lí	tot	ták.	In	nen	a	két	test	vér	nem	tért	vis		sza.	Pál	fe	le	sé	ge	és	a	gyer-
me	ke	ik,	Bu	da	pes	ten	élet	ben	ma	rad	tak.	Ők	ma	is	a	fő	vá	ros	ban	él	nek.
 A	há	bo	rú	utá	ni	föld	osz	tás,	most	már	vég	leg	meg	vál	toz	tat	ta	a	bir-
tok	sor	sát.	1947-ben	a	Schäffer	hoz	zá	tar	to	zók	ex	hu	mál	tat	ták	a	nagy-
apa	és	a	ne	ve	lő	nő	sír	ját,	de	ezt	kö	ve	tő	en	az	ilkamajoriak	kö	zül	sen	ki	
sem	tu	dott	töb	bé	sem	mit	a	Schäfferekről.

Tekintsükátazilkamajoriemberekéletét,családihelyzetét.

 Fü löp is pán (utónévre	nem	emlékszem)	tar	tot	ta	kéz	ben	a	bir	tok	
ter	me	lé	sé	nek	 irá	nyí	tá	sát,	 szer	vez	te	 a	 mun	kát	 és	 ter	vez	te	 a	 so	ron	
kö	vet	ke	ző	fel	ada	to	kat.	1942	ta	va	szán	meg	vált	Ilkamajortól,	mert	a	
te	rü	le	ti	leg	meg	csap	pant	bir	tok	sze	mé	lyi	jö	ve	del	mé	re	ne	ga	tív	ha	tás-
sal	 volt.	Az	üre	sen	ma	radt	 la	kás	ban	né	hány	Bócsáról	 ide	te	le	pí	tett	
csa	lá	dot	he	lyez	tek	el,	amíg	az	ONCSA-házuk	fel	épült.	Apám	in	té-
zői	meg	bí	zást	ka	pott	a	bir	tok	ve	ze	té	sé	re,	a	ter	me	lés	fo	lya	ma	tos	sá-
gá	nak	biz	to	sí	tá	sá	ra,	de	irá	nyí	ta	nia	kel	lett	a	be	te	le	pü	lők	csa	lá	di	há	zai	
épí	tő	anya	ga	i	nak	 be	szál	lí	tá	sát	 a	 gö	di	 vas	út	ál	lo	más	ról,	 amit	 fő	leg	
ökör	fo	gat	ok	kal	 vé	gez	tek.	Ek	kor	már	 Ilkamajort	 el	vet	ték	 (kisajátí-
tották)	a	Schäffer-testvérektől,	és	azt	a	Pest	Me	gyei	Köz	jó	lé	ti	Szö-
vet	ke	zet	gond	nok	sá	ga	alá	he	lyez	te	End	re	Lász	ló	al	is	pán.
Nagy	 erők	kel	 (a	 csa	lád	ta	go	kat	 is	 bevonva)	 vé	gez	ték	 a	 Bócsaiak	
há	za	i	nak	épí	té	sét,	mert	az	idő	sür	ge	tett,	hi	szen	a	csa	lá	dok	sát	rak	ban	
és	egyéb	ide	ig	le	nes	épü	le	tek	ben	lak	tak.	Az	el	ső	ház	szen	te	lés:	1942.	
au	gusz	tus	20-án	volt,	majd	az	év	vé	gén	min	den	csa	lád	át	ve	het	te	új	
ott	ho	nát.	1943	őszén	mi	is	be	köl	töz	tünk	az	in	té	zői	la	kás	ba,	amely	
meg	fe	le	lő	ké	nyel	met	adott	a	hét	ta	gú	csa	lád	nak.
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ASchäfferbirtokalkalmazottaiatárgyaltidőben

	 Sinka	Gyu	la	vad	őr.	Ala	pos	fel	ké	szült	sé	gű	szak	em	ber	volt;	vál-
las,	 iz	mos	 test	al	ka	tú;	 fi	zi	ka	i	lag	min	den	ne	héz	sé	gen	fe	lül	emel	ke	dő	
egyé	ni	ség,	 aki	 sze	ret	te	 a	 ren	det,	 a	 pon	tos	sá	got,	 s	 ezért	 szi	go	rú	an	
meg	kö	ve	tel	te	má	sok	tól	is	a	kö	vet	ke	ze	tes	sé	get.	Irá	nyí	tot	ta	a	nap	szá-
mo	so	kat,	 nyil	ván	tar	tást	 ve	ze	tett	 az	 el	vég	zett	mun	ká	ik	ról.	 Szé	kely	
em	ber	volt,	Sep	si	szent	györgy	ről	„lé	pett”	meg	a	ro	má	nok	elől,	nem	
sok	kal	Tri	a	non	után,	ami	re	bő	ven	volt	oka,	–	ezt	gyak	ran	em	le	get	te.	
Né	pes	 csa	lád	ja	 (József,	 Gyu	la,	 Fe	renc,	 Já	nos,	 Má	ria	 és	 László)	
el	tar	tá	sa	mind	vé	gig	ösz	tö	nöz	te	a	si	ke	res	mun	ká	ra.	Fi	a	i	ból	szak	em-
be	rek	let	tek;	Jó	zsef	egy	fő	vá	ro	si	szál	lí	tá	si	vál	la	lat	 igaz	ga	tó	ja	volt;	
Má	ria	tiszt	vi	se	lő	lett,	Bu	da	pes	ten	él;	saj	nos	a	Sinkák	kö	zül	már	csak	
egye	dül.

	 Mó	ricz	Gé	za	pa	rá	dés	ko	csis.	Szak	má	já	ban	az	ezer	mes	te	ri	cí	met	
mél	tán	meg	kap	hat	ta	vol	na,	mert	min	den	for	té	lyát	is	mer	te	a	ló	ne	ve-
lés	nek	és	az	ez	zel	ös		sze	füg	gő	fel	ada	tok	nak.	Csak	bá	mul	ni	 tud	tuk,	
ami	kor	 va	do	na	túj	 ló	szer	szá	mo	kat	 gyár	tott	 és	 pu	ha	 szíj	csí	kok	kal	
öl	tö	get	te	a	ké	szü	lő	há	mot.	Csen	de	sen	be	szélt,	kis	sé	von	ta	tot	tan,	de	
min	dig	ért	he	tő	en.	Meg	jár	ta	az	el	ső	vi	lág	há	bo	rú	pok	la	it:	egy	zász	ló-
alj	pa	rancs	nok	 lo	vá	sza	 volt.	 Ér	de	me	it,	 se	be	sü	lé	se	it	 ki	tün	te	té	sek	kel	
ju	tal	maz	ták.	 Öttevényből	 ér	ke	zett	 Ilkamajorba.	 Va	sár	na	pon	ként	
ün	nep	lő	be	 öl	tö	zött,	 majd	 utol	já	ra	 meg	vált	 bajúszkötőjétől	 is,	 és	
el	in	dult	Fel	ső	göd	re,	a	nagy	mi	sé	re,	on	nan	pe	dig	a	Front	har	cos	Szö-
vet	ség	be.	Ez	min	den	va	sár	nap	így	volt,	ha	esett,	ha	fújt!	Csa	lád	já	ról	
pél	da	mu	ta	tó	an	 gon	dos	ko	dott	 (Anna,	 Ist	ván,	 Mik	lós,	 Er	zsé	bet,	
János),	 ne	ve	lé	sük	kel	 so	kat	 tö	rő	dött.	 Ist	ván	 fia,	 mint	 he	gyi	va	dász	
szol	gált,	 de	 nem	 tért	 vis		sza	 a	Kár	pá	tok	 kö	zött	 dú	ló	 har	cok	ból	 és	
sem	mi	fé	le	hírt	sem	kap	tak	ró	la	so	ha.	Örök	ke	se	rű	sé	ge	volt	ez	a	szü-
lők	nek.	An	na,	Mik	lós,	Er	zsé	bet	Új	te	le	pen,	il	let	ve	Gö	dön	él	nek.

	 Burián	 Koz	ma	 Jó	zsef	 gé	pész-ko	vács	mes	ter.	 A	 mai	 ha	lan	dó	
kép	te	len	len	ne	azt	a	ma	nu	á	lis	mun	kát	el	vé	gez	ni,	amit	ez	a	szak	em-
ber	egy	hos		szú	éle	ten	át	meg	va	ló	sí	tott.	Olyan	szer	te	ága	zó	fel	ada	tai	
vol	tak,	 ame	lyek	 újabb	nál-újabb	 ki	hí	vá	so	kat	 je	len	tet	tek	 szá	má	ra.	
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Csak	fel	vil	lan	tom	a	leg	fon	to	sab	ba	kat:	a	gőz	gép,	a	trak	tor,	a	csép	lő-
gép	 mű	kö	dő	ké	pes	sé	gé	nek	 biz	to	sí	tá	sa;	 sze	ke	rek,	 hin	tók	 va	sa	lá	sa;	
lópatkolás;	a	víz	to	rony	víz	el	lá	tá	sá	nak	za	var	ta	lan	sá	ga;	csa	pok,	cső-
há	ló	zat	ja	ví	tá	sa;	ve	tő	gé	pek,	ekék	és	más	ta	laj	mű	ve	lő	esz	kö	zök	elő-
ké	szí	té	se,	 s	 mind	emel	lett:	 gon	dos	kod	nia	 kel	lett	 az	 áram	el	lá	tás	
fo	lya	ma	tos	sá	gá	ról	 is.	Mel	let	te	csak	egy	 inas	szor	gos	ko	dott	 (Sinka	
Jan	csi,	mint	őt	meg	elő	ző	en	Jó	zsef	test	vé	re	is),	de	vol	ta	kép	pen	ez	a	
te	mér	dek	 mun	ka	 az	 ő	 vál	lá	ra	 ne	he	ze	dett.	 Ko	moly,	 meg	fon	tolt	
em	ber	 volt.	 Nyu	gat-Du	nán	túl	ról	 ke	rült	 a	 gaz	da	ság	ba,	 és	 itt	 is	
ma	radt.	Gyer	me	ke	it	 (Irén,	Jó	zsef,	Mária)	 ta	nít	tat	ta,	 s	mind	hár	man	
fel	ső	fo	kú	is	ko	lát	vé	gez	tek.	Irén	a	fő	vá	ros	ban	tiszt	vi	se	lő	volt;	Jó	zsef	
a	hon	vé	del	mi	mi	nisz	té	ri	um	ma	gas	ran	gú	tiszt	je	ként	ment	nyug	díj-
ba;	Má	ria	tex	til	mér	nök	és	gyár	igaz	ga	tó	volt.

Burián Koz ma Jó zsef és csa lád ja 1943-ban
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 Kuklis	 Já	nos	 bog	nár	mes	ter.	 Iga	zi	 szak	em	ber	 volt,	 min	den	
fa	mun	ká	ja	egy-egy	re	mek	al	ko	tás.	Meg	bíz	ha	tó,	jó	zan	gon	dol	ko	dá-
sú,	 fá	rad	ha	tat	lan	 és	 do	log	sze	re	tő.	 Ha	 el	ké	szült	 egy	 új	 sze	kér,	 mi	
gye	re	ket,	 kör	be	vet	tük,	 úgy	 cso	dál	tuk;	 de	 cso	dá	la	tunk	 már	 két	
em	ber	nek	szólt:	a	bog	nár	nak	és	a	ko	vács	nak,	mert	osz	toz	ni	uk	kel-
lett	a	di	cső	ség	ben.	Ra	gyo	gott,	csil	lo	gott	min	den	az	új	al	ko	tá	son	és	
kön		nye	dén	 gu	rult	 a	 mű	hely	 előt	ti	 ud	va	ron.	 Ha	 be	te	kin	tet	tünk	 a	
mű	hely	be,	 bi	zony	 nem	 úsz	tuk	meg	 csak	 bá	mu	lás	sal	 a	 lá	to	ga	tást,	
mert	ilyen	kor	Já	nos	bá	csi	ki	hasz	nál	ta	az	al	kal	mat	és	hajt	tat	ta	ve	lünk	
a	kö	szö	rű	kö	vet,	ami	nem	volt	kön		nyű	mu	lat	ság.	Mor	va	szár	ma	zá	sú	
volt,	fe	le	sé	ge	pe	dig	né	met	aj	kú,	aki	elég	gé	tör	te	a	ma	gyart.	Gyer	me-
ke	it	(Mária,	Já	nos,	Ilona)	na	gyon	sze	ret	te	és	ta	nít	tat	ta.	Já	nos	fi	á	ból	
au	tó	sze	re	lő	lett.	Ilo	nát	egy	bras	sói	szár	ma	zá	sú	ka	to	na	vet	te	fe	le	sé-
gül	és	vit	te	ma	gá	val	még	a	há	bo	rú	be	fe	je	zé	se	előtt.

	 Berecz	Mi	hály	ker	tész.	Hoz	zá	ér	tő	és	nagy	szor	ga	lom	mal	dol-
go	zó	em	ber	volt.	Az	1942-es	ki	sa	já	tí	tás,	a	bir	tok	te	rü	le	té	nek	meg	fo-
gyat	ko	zá	sa	a	ker	té	sze	tet	nagy	ban	érin	tet	te,	mert	az	épü	lő	fa	lu	par-
cel	lái	 el	fog	lal	ták	 a	 gyü	möl	csös	 jó	 ré	szét.	Mun	ká	ját,	 szak	ér	tel	mét	
fe	les	le	ges	nek	 tar	tot	ta,	 ezért	 1943	 ta	va	szán	 el	köl	tö	zött,	 más	hol	
ke	res	ve	bol	do	gu	lást.	Csa	lád	já	ra	nem	em	lék	szem,	csak	egy	kis	le	ány-
ra,	akit	Ka	tó	nak	hív	tak.	(A	ker	tész	la	ká	sá	ba	mi	köl	töz	tünk	át,	ahol	
öcsénk,	1943	jú	li	u	sá	ban	a	vi	lág	ra	jött.)

	 Berecz	Jó	zsef	mag	tá	ros.	Meg	bíz	ha	tó	an	és	pon	to	san	dol	go	zott.	
Sze	ret	te	a	ren	det,	az	át	lát	ha	tó	sá	got,	ami	a	ter	mény	tá	ro	lás	nak	nél	kü-
löz	he	tet	len	ele	me.	A	tá	rolt	 ter	mé	nyek	ről	szó	ló	ki	mu	ta	tá	sok	nap	ra-
ké	szek	vol	tak,	azok	ról	bár	mi	kor	el	tu	dott	szá	mol	ni,	ha	az	ura	ság	azt	
szük	sé	ges	nek	lát	ta.	Gyer	me	kei	(József,	Ju	li	an	na,	István)	el	tar	tá	sá	ról	
oda	adó	an	gon	dos	ko	dott.	1944-ben	be	hív	ták	front	szol	gá	lat	ra,	s	csak	
1946-ban	 ke	rült	 ha	za	 ame	ri	kai	 ha	di	fog	ság	ból,	meg	rok	kant	 egész-
ség	gel.	Gyer	me	ke	i	ről	csak	an		nyit	tu	dok,	hogy	Jó	zsef	már	nem	él.

	 Pá	lin	kás	 Já	nos	 te	he	nes.	 Szor	gal	mas	 és	 a	 szak	má	ját	 sze	re	tő	
em	ber	volt.	Jól	bánt	az	ál	la	tok	kal,	 tö	re	ke	dett	a	pon	tos	ság	ra.	So	kat	
kel	lett	dol	goz	nia	a	te	he	né	szet	ben,	hi	szen	a	ké	zi	fe	jés	igen	fá	rasz	tó	
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mun	ka	volt.	A	te	jet	a	hű	tő	ház	ba	szál	lí	tot	ták,	ahol	át	szűr	ték,	hű	töt	ték	
és	kan	náz	ták,	majd	a	te	jes	ko	csis	Fel	ső	göd	re	szál	lí	tot	ta.	Nagy	csa	lá-
dos	em	ber	volt	Pá	lin	kás	Já	nos	(Anna,	Mar	git,	Fe	renc,	Lász	ló,	And-
rás,	Er	zsé	bet,	István),	bi	zony	fő	he	tett	a	fe	je,	hogy	el	lá	tá	su	kat	meg-
old	ja.	Apám	min	den	meg	pró	bált,	hogy	se	gít	se	a	gyer	me	kek	sor	sát,	
oly	kor	 va	la	mi	fé	le	 se	gél		lyel,	 vagy	 hasz	nált	 ru	há	val.	 A	 gye	re	kek	
élet	re	va	ló	ak	vol	tak,	ele	ve	nek	és	egész	sé	ge	sek.	Fel	nőt	tek,	mun	ká	sok	
let	tek.	Alsógödön	 töb	ben	 él	tek	 kö	zü	lük.	 Ma	 már	 csak	 Ist	ván	 él,	
Alsógödön	la	kik.

	 Dobcsányi	Jó	zsef	te	he	nész.	Ér	tet	te	szak	má	ját,	sze	ret	te	az	ál	la-
to	kat,	meg	bíz	ha	tó	dol	go	zó	volt.	A	 fi	a	ta	labb	csa	lád	fenn	tar	tók	kö	zé	
tar	to	zott,	de	már	is	né	pes	le	ány	se	reg	vet	te	kö	rül,	ha	fá	rad	tan	ha	za	ért	
a	mun	ká	ból.	 Pon	to	san	 nem	 em	lék	szem,	 de	 úgy	 rém	lik,	 hogy	 hat	
vagy	 hét	 le	ány	gyer	me	ke	 volt,	 majd	 vé	gül	 fi	uk	 is	 szü	le	tett,	 a	 kis	
Dodó.	 El	kép	zel	ni	 se	 le	het,	 mit	 je	len	tett	 an		nyi	 ap	ró	sá	got	 el	lát	ni,	
hi	szen	a	leg	na	gyobb	sem	volt	több	11	éves	nél!	Apám	sze	met	hunyt,	
ha	 a	 tej	já	ran	dó	ság	 dup	lá	ját	 ad	ták	 ki	 a	 csa	lád	nak;	 ha	 el	fo	gyott	 a	
ga	bo	ná	juk:	elő	le	get	ada	tott;	se	gélyt	szer	zett	a	vár	me	gyei	előljárók-
tól.	A	ta	nyai	as		szo	nyok	is	so	kat	se	gí	tet	ték	e	né	pes	csa	lá	dot.	Sor	su	kat	
nem	is	me	rem,	de	an		nyit	tu	dok	ró	luk,	hogy	Fel	ső	göd	re	köl	töz	tek,	és	
Dobcsányi	Jó	zsef	gyá	ri	mun	kás	lett.

 Oláh	Sán	dor	te	he	nész.	Na	gyon	fi	a	ta	lon	csöp	pent	be	le	a	cse	léd-
sors	ba:	mu	száj	ból.	Meg	halt	a	csa	lád	fenn	tar	tó,	így	örö	ké	be	lé	pett	a	
leg	idő	sebb	fiú.	El	jöt	tek	Sza	bolcs	ból,	hogy	biz	to	sabb	meg	él	he	tés	hez	
jus	sa	nak.	Igyek	vő,	szor	gal	mas	és	jó	zan	mun	ká	sa	volt	a	te	he	né	szet-
nek.	 Nem	 volt	 más	 vá	lasz	tá	sa:	 gon	dos	kod	ni	 kel	lett	 a	 test	vé	re	i	ről	
(Erzsébet,	Bor	bá	la,	Ist	ván,	Mi	hály,	Im	re,	Ferenc),	hogy	mind	an		nyi-
an	bol	do	gul	has	sa	nak.	A	lá	nyok	a	fő	vá	ros	ban	dol	goz	tak:	szö	vő-fo	nó	
mun	ká	sok	 let	tek.	A	na	gyob	bacs	ka	 fi	úk	gyer	mek	nap	szám	ba	 jár	tak.	
Fel	nőt	tek,	 csa	lá	dot	 ala	pí	tot	tak;	 Gö	dön,	 Du	na	ke	szin	 lak	nak,	 mint	
mun	kás	em	be	rek.
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 Medveczki	Já	nos	te	he	nész.	A	leg	ta	pasz	tal	tabb	szak	em	be	re	volt	
a	te	he	né	szet	nek.	A	bi	ka	tar	tás,	a	bor	jú	ne	ve	lés,	a	ta	kar	mány	por	ci	ó	zá-
sa	mun	ka	kör	éhez	tar	to	zott,	csak	úgy,	mint	a	tej	ke	ze	lés.	Két	fia	volt	
az	 el	ső	 há	zas	sá	gá	ból,	 akik	 nem	 ve	lük	 él	tek.	 Má	so	dik	 há	zas	sá	ga	
gyer	mek	te	len	ma	radt.	Meg	bíz	ha	tó,	pon	tos	mun	ka	erő	volt.	To	váb	bi	
sor	sát	nem	is	me	rem.

 Poholányi	Jó	zsef	ser	tés	gon	do	zó.	Egye	dül	vé	gez	te	ezt	a	sok	ré	tű	
fel	ada	tot,	amit	csak	szak	ér	tel	me	tu	dott	el	vi	sel	he	tő	vé	ten	ni.	Ser	tés-
ne	ve	lő,	 ka	nász:	 egy	 sze	mély	ben.	 Egy	 gyer	me	ke	 volt,	 La	ci	ka,	 aki	
1943-ban	meg	halt.	Anyó	sát	is	ő	tar	tot	ta	el.	1944	ele	jén	front	szol	gá-
lat	ra	vitték,	ahon	nan	so	ha	nem	tért	vis		sza.

 Tóth	Fe	renc	fo	ga	tos.	A	leg	hoz	zá	ér	tőbb	és	a	leg	jobb	szak	em	be	re	
volt	a	gaz	da	ság	nak.	Lo	va	i	ra	úgy	vi	gyá	zott,	mint	a	sze	me	fé	nyé	re,	s	
azok	meg	is	há	lál	ták	a	gon	dos	ko	dást,	mert	meg	bíz	ha	tó	tár	sak	vol	tak	
a	 mun	ká	ban.	 A	 tej	szál	lí	tást	 is	 ő	 vé	gez	te,	 ami	 nagy	 fe	le	lős	sé	get,	
fi	gyel	met	és	pon	tos	sá	got	kö	ve	telt.	Ala	csony,	erős	test	al	ka	tú	em	ber	
volt	Tóth	Fe	renc:	jó	ke	dé	lyű,	nó	ta	ked	ve	lő,	han	gu	lat	te	rem	tő	is	egy-
ben,	mert	gom	bos	har	mo	ni	ká	já	val	 sok	 tán	cos	es	tét	 és	vi	dám	sá	got	
te	rem	tett	a	gaz	da	ság	nép	ének.	Há	rom	gyer	me	ke	(Má	ria,	Er	zsé	bet,	
Ilo	na)	 mind	vé	gig	 érez	het	te	 a	 de	rék	 szü	lők	 sze	re	te	tét.	 Ők	 is	 gö	di	
la	ko	sok	let	tek.

 Koz	ma	Sán	dor	 fo	ga	tos.	A	 sza	bol	csi	bi	zony	ta	lan	ság	ból	 ér	ke-
zett,	ahol	nem	tud	ta	el	tar	ta	ni	né	pes	csa	lád	ját.	(Sán	dor,	An	na,	Lász-
ló,	Mik	lós,	Mi	hály,	 Ilo	na)	 Ilkamajort	vá	lasz	tot	ta,	eh	hez	a	gaz	da-
ság	hoz	 fűz	te	 re	mé	nyét.	 Ki	tar	tó	an	 dol	go	zott:	 erős	 test	al	ka	tú	 és	
nagy	mun	ka	bí	rá	sú	em	ber	volt.	So	kat	nél	kü	löz	tek	és	szen	ved	ték	az	
ak	ko	ri	vi	lág	em	ber	te	len	sé	ge	it.	De	bíz	tak	ab	ban,	hogy	a	fel	nö	vek-
vő	gyer	me	ke	ik	majd	meg	kön		nyí	tik	a	csa	lád	éle	tét.	Fi	a	ik,	le	á	nya	ik	
szak	mun	kás	ok	let	tek,	de	Sán	dor	fel	ső	fo	kú	vég	zett	sé	get	szer	zett	és	
Du	na	új	vá	ros	ban	dol	go	zott.	A	töb	bi	ek	gö	di	la	ko	sok	let	tek.	Sán	dor	
és	Lász	ló	már	nem	él.
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 Berecz	Já	nos	fo	ga	tos.	Szor	gal	mas	em	ber	volt,	hoz	zá	ér	tő,	meg-
bíz	ha	tó	és	ki	tar	tó.	Is	mer	te	a	ten	ni	va	ló	kat,	hi	szen	nagy	jár	tas	sá	got	
szer	zett	 az	 el	múlt	 évek	 so	rán.	 Mun	ká	ját	 ki	fo	gás	ta	la	nul	 vé	gez	te,	
lo	va	i	ról	ap	ró	lé	ko	san	gon	dos	ko	dott.	Ő	járt	a	vá	ci	ma	lom	ba	is,	mert	
az	ura	ság	ott	őröl	tet	te	a	ga	bo	nát;	oly	kor	a	rá	kos	pa	lo	tai	olaj	ütő	be	is	
fu	va	ro	zott.	Egy	le	á	nya	és	egy	fia	volt:	Er	zsé	bet	és	Mi	hály,	1944-ben	
be	hív	ták,	 a	 front	ra	 ke	rült,	majd	 ame	ri	kai	 fog	ság	ba,	 ahon	nan	 csak	
1946	vé	gén	tért	ha	za.	Ké	sőbb	már	Felsőgödön	lak	tak,	de	sor	suk	ról	
nin	cse	nek	is	me	re	te	im.

 Benkó	Mi	hály	fo	ga	tos.	Az	idő	sebb	ge	ne	rá	ci	ó	hoz	tar	to	zott,	s	így	
nagy	 jár	tas	sá	ga	volt	 a	 fo	ga	tos	mun	ká	ban.	Fi	a	ta	lon	Ame	ri	ká	ban	 is	
dol	go	zott.	 Szor	gal	mas	 és	 pon	tos	 em	ber	 volt.	 Ve	le	 la	kott	 a	 fia	 is	
(Benkó	Ist	ván,	gyá	ri	munkás)	fe	le	sé	ges	től.	Két	uno	ká	ja	volt:	Má	ria	
és	Er	zsé	bet.	Az	utób	bi	ak	Gö	dön	él	nek.	Benkó	Mi	hály	a	gö	di	har	cok	
so	rán	halt	meg.

 Berecz	György	al	kal	mi	mun	kás.	A	Berecz	fa	mí	lia	leg	idő	sebb	
tag	ja.	Va	ló	já	ban,	 al	kal	mi	mun	kás	volt,	mert	 a	 fo	lya	ma	tos	mun	ka-
vég	zés	re	már	kép	te	len	volt.	Dol	go	zott	a	ker	té	szet	ben	(a	fia	mellett),	
csősz	kö	dött	a	kas	tély	kert	ben	és	a	din		nye	föl	de	ken.	Oly	kor	egy-egy	
fu	vart	is	rá	bíz	tak,	ha	na	gyon	szük	sé	ges	volt.	El	tar	tá	sá	ról	csak	rész-
ben	 gon	dos	ko	dott	 a	 csa	lád,	 ezért	 meg	pró	bált	 ma	gán	 se	gí	te	ni.	
Az	ilka	majori	har	cok	alatt	éle	tét	vesz	tet	te.

 Kapala	Já	nos	al	kal	mi	mun	kás.	Hos		szú	éve	ken	át	volt	cse	léd	je	
az	 ura	da	lom	nak,	 de	meg	öre	ge	dett	 és	 fo	lya	ma	tos	mun	kát	már	 nem	
vé	gez	he	tett.	Együtt	élt	le	á	nyá	val,	ve	jé	vel	és	uno	ká	i	val.	Herr	Fe	renc	
gyá	ri	mun	kás	volt,	fe	le	sé	ge	(Ilon	néni)	ál	lan	dó	nap	szá	mo	sa	volt	az	
ura	da	lom	nak;	 a	 le	á	nyok:	Má	ria,	 Ilo	na,	Bor	bá	la	még	ki	csik	vol	tak.	
Kapala	Já	nos	nak	apám	fo	lya	ma	tos	mun	kát	adott,	te	hát	nem	ma	radt	
ke	re	set	nél	kül.	Fel	ada	ta	volt	a	„Csil	lag”	(egy	li	pi	cai	kanca)	el	lá	tá	sa,	
szer	szá	mo	zá	sa,	ki-	és	be	fo	gá	sa,	a	kis	hin	tó	kar	ban	tar	tá	sa.	De	a	hiz-
lal	da	fel	szá	mo	lá	sá	ig	ott	is	volt	te	en	dő	je.	
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Min	den	reg	ge	li	kor,	dél	ben	és	uzson	na	idő	ben	ne	ki	kel	lett	a	ha	rang-
láb	kis	ha	rang	ját	meg	szó	lal	tat	ni.	Er	re	büsz	ke	is	volt!	A	le	á	nyok	még	
él	nek,	Gö	dön	lak	nak,	az	öre	gek	már	ré	gen	nincsnek.

	 Az	ökör	fo	ga	to	sok	ról.	 Itt	már	sok	szor	pis	lá	kol	az	em	lé	ke	ze	tem,	
ami	nek	 el	ső	sor	ban	 az	 az	 oka,	 hogy	 a	 bé	res	 csa	lá	dok	 kö	zül	 töb	ben	
el	hagy	ták	Ilkamajort,	még	1942	ta	va	szán,	ami	kor	mi	oda	ér	kez	tünk.	
A	 má	sik	 ok	 pe	dig	 az	 volt,	 hogy	 a	 ki	sa	já	tí	tott	 bir	tok	 meg	ma	radt	
szántóföldjének	meg	mun	ká	lá	sá	hoz	ke	ve	sebb	 iga	erő	re	 volt	 szük	ség,	
ezért	a	Köz	jó	lé	ti	Szö	vet	ke	zet	el	ad	ta	vagy	más	ura	dal	mak	ba	szál	lít	tat-
ta	 az	 iga	vo	nók	 egy	 ré	szét.	 A	 meg	üre	se	dett	 ökör	is	tál	ló	ban	 kap	tak	
he	lyet	 a	 bócsaiak	 lo	vai,	 te	he	nei.	 (Visszaemlékezésemet	 nő	vé	rem	
te	rel	te	a	he	lyes	út	ra,	hi	szen	azok	ban	az	idők	ben	ő	már	fel	nőtt	volt.)	
A	meg	ma	radt	fo	ga	to	sok	a	ne	he	zebb	mun	ká	kat	vé	gez	ték:	őszi,	ta	va	szi	
szán	tást,	a	ter	mé	nyek	be	hor	dá	sát,	fa	szál	lí	tást,	trá	gya	hor	dást.	Az	ál	la-
tok	zö	me	nagy	szar	vú,	ma	gyar	szürkemarha	volt.	Sze	lí	dek,	mun	ka	bí-
ró	ak	 és	 meg	bíz	ha	tó	 igás	jó	szá	gok	 vol	tak.	Lász ló Lász ló	 el	ső	bé	res.	
Fe	le	lős	volt	a	mun	ka	el	osz	tá	sá	ért	és	el	vég	zé	sé	ért,	az	ál	la	tok	el	lá	tá	sá-

Pa rá dés fo gat, be fo gás köz ben, ta kar va Kapala Já nos



177Gödi Almanach

ért,	 a	 fel	sze	re	lés	meg	óvá	sá	ért	 és	 ja	ví	tá	sá	ért.	1944	 ta	va	szán	el	köl	tö-
zött.	Rados Já nos	 is	bé	res	volt,	de	fe	le	sé	ge	ha	lá	la	után	más	ura	da-
lom	ba	sze	gő	dött.	Romonyák Sán dor	is	csak	rö	vid	ide	ig	dol	go	zott	a	
ma	jor	ban	(Lajos	öc		csé	vel	együtt),	mert	1943	őszén	be	hív	ták	ka	to	ná-
nak;	a	harc	ko	csi	zók	hoz	ke	rült:	lö	veg	ke	ze	lő	nek.	So	ha	nem	tért	vis		sza	
a	 há	bo	rú	ból.	 La	jos	 is	 el	ment,	 és	 Sán	dor-ma	jor	ban	 élt.	 Mogony 
Fe renc (Pál?)	is	rö	vid	időt	töl	tött	az	ura	da	lom	ban;	be	hív	ták,	a	front	ra	
ke	rült	 és	 (tudomásom	 szerint)	 nem	 tért	 vis		sza.	Bi	zony,	 egy	 idő	ben	
már	 nap	szá	mo	sok	mun	ká	ja	 lett	 az	 ökör	fo	gat	ok	 haj	tá	sa,	 a	 jó	szá	gok	
ke	ze	lé	se,	el	lá	tá	sa,	mert	a	be	hí	vá	sok	el	len	nem	volt	apel	lá	ta.

	 Hor	váth	Já	nos	din		nyés.	Csányiak	vol	tak	és	a	sze	zon	után	ha	za-
köl	töz	tek,	majd	 ta	vas		szal	 vis		sza	tér	tek.	Az	 ura	ság	tól	 bé	relt	 föl	dön	
gaz	dál	kod	tak	 és	 a	 ha	szon	 (a	 szer	ző	dés	ben	 fog	lal	tak	 szerint)	 fe	le-
rész	ben	lett	meg	oszt	va.	A	din		nye	föld	he	lyét	min	den	év	ben	vál	toz-
tat	ták,	amit	az	ura	ság	meg	szán	ta	tott.	Hor	váth	Já	nos	és	fe	le	sé	ge	(Ilka	
néni),	va	la	mint	gyer	me	kei:	Ilo	na,	Mar	git	és	Lász	ló	vol	tak	a	„moz-
ga	tói”	en	nek	a	vál	lal	ko	zás	nak.	(Egy	ré	gi	pa	pí	ro	mon	lá	tom,	hogy	30	
kh-hoz	kér	tek	istállótrágyát.)	Ta	vasz	tól	nyár	vé	gé	ig	fog	lal	koz	tat	ták	
a	 nap	szá	mo	so	kat.	A	 fő	vá	ros	 kö	zel	sé	ge	 biz	tos	 pi	a	cot	 je	len	tett	 szá-
muk	ra.	Em	lék	szem,	ami	kor	el	kez	dő	dött	a	sár	ga-,	majd	a	gö	rög	diny-
	nye	éré	se,	sor	ra	ér	kez	tek	a	MATEOSZ-teherautók,	hogy	a	bu	da	pes-
ti	pi	a	cok	ra	vi	gyék	az	árut.	A	din		nyés	la	kó	kuny	hó	kör	nyé	kén	ha	tal-
mas	 priz	mák	ban	 tor	nyo	sul	tak	 a	 pi	ros	 bé	lű,	 fe	ke	te	ma	gú	 gyü	möl-
csök,	és	te	le	volt	a	le	ve	gő	sár	ga	din		nye	il	lat	tal.	So	ha	jobb	ízű	din		nyé-
ket	 nem	 et	tem!	 Ter	mel	tek	 még	 ét	ke	zé	si	 tö	köt,	 pa	ra	di	cso	mot	 és	
ubor	kát.	1943.	őszén	már	vég	leg	Ilkamajorban	ma	rad	tak	(a	he	lyünk-
re	 költöztek),	 mert	 Ilon	ka	 férj	hez	 ment	 Mes	ter	 Er	nő	höz,	 majd	
Felsőgödön,	a	Vil	mos	csá	szár	úton	ház	he	lyet	vet	tek	és	vi	rág	ker	té-
szet	tel	 fog	lal	koz	tak.	 Apá	mék	 ko	ma	ság	ba	 ke	rül	tek	 Horváthékkal,	
mert	La	ci	fi	uk	–	1943-ban	–	bérmakeresztapám	lett.

Aratómunkások;cséplés.

	 Ez	idény	mun	ka	volt,	amit	er	re	az	al	ka	lom	ra	szer	ződ	te	tett	ara	tó-
bri	gá	dok	(kaszások,	ma	rok	sze	dők	és	kisegítők)	vé	gez	tek.	
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1942-ben	 me	ző	kö	ves	di	ek,	 1943-ban	 sződiek;	 majd	 1944-ben	 a	
he	lyi	ek	ál	lí	tot	ták	ös		sze	bri	gád	ja	i	kat,	hogy	a	ga	bo	na	ke	resz	tek	meg-
ha	tá	ro	zott	há	nya	da	 fe	jé	ben	el	vé	gez	zék	ezt	 a	na	gyon	ne	héz	 fi	zi	kai	
mun	kát.	Min	den	ki	ipar	ko	dott,	szor	gal	ma	san	dol	go	zott,	mert	az	idő-
já	rás	be	le	szól	ha	tott	 a	mun	ka	me	ne	té	be,	ami	 tét	len	ség	re	 ítél	het	te	a	
vál	lal	ko	zó	kat.		 A	szer	ző	dés	ben	az	ara	tók	élel	me	zé	si	és	el	he	lye	zé	si	
meg	ol	dá	sai	is	sze	re	pel	tek,	ami	ről	az	ura	ság	(ispán)	és	a	ban	da	gaz	da	
na	pon	ta	vál	tott	szót.	A	csép	lés	be	fe	je	zé	se	után	az	ura	ság	ven	dé	gül	
lát	ta	a	mun	ká	so	kat	és	kö	zö	sen	ün	ne	pel	tek.

Ilkamajoriélet1942-44-ben.

	 Nem	te	he	tek	mást,	hi	szen	gyer	mek	ko	rom	mon	dat	ja	ki	ve	lem	a	
haj	da	ni	ér	zel	me	ket,	mint	 le	ír	ni:	sza	ba	don	él	tünk,	szer	te	len	em	ber-
kék	 vol	tunk,	 még	 ke	ve	set	 nél	kü	löz	tünk	 és	 a	 vi	lág	 vál	to	zá	sa	i	nak	
ve	szé	lye	it	alig	ér	zé	kel	het	tük.	Gyer	me	kek	vol	tunk:	tíz-ti	zen	két	éve-
sek,	a	ka	masz	kor	kü	szö	bén.	Még	nem	volt	önál	ló	fel	ada	tunk,	csak	
az	 is	ko	la,	 a	 tu	do	mány	 fel	leg	vár.	Az	 pe	dig	 Felsőgödön	 volt;	 oda	
in	dul	tunk	 el	 reg	ge	len	te,	 csak	 úgy	 gya	lo	go	san;	 nem	 volt	 sok	 az	 a	
há	rom	 ki	lo	mé	ter.	 Oly	kor	 a	 tél	 meg	ne	he	zí	tet	te	 ugyan	 az	 utat,	 de	

Mezőkövesdiaratókmunkában
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át	gá	zol	tuk	a	hó	fú	vá	so	kat	is,	mint	vá	rat	lan	aka	dá	lyo	kat,	mert	el	kés	ni	
nem	 akar	tunk.	Mó	ricz	Mi	ki,	 Sinka	 La	ci	 és	 jó	ma	gam	ból	 állt	 az	 a	
„trió”,	 akik	 ba	rá	ti	 kö	zös	sé	get	 al	kot	tak;	 te	hát	 együtt	 men	tünk	 és	
ér	kez	tünk.	Em	ber	sé	ges,	 ál	dott	 em	lé	kű	 ta	ní	tó	 úr?	Ka	ra	bé	lyos	Kál-
mán	volt,	aki	kéz	zel-láb	ban	ma	gya	ráz	ta	az	Ár	pád-ház	ki	rá	lyok	his-
tó	ri	á	it,	 tör	té	nel	mét,	me	sé	jét,	 hogy	meg	ma	rad	jon	 va	la	mi	 a	 ta	nya	si	
koponyákban…
	 Az	1942-43-as	 tan	év	ben	–	 az	 alsótagozatosok	 ré	szé	re	 –	 a	 ré	gi	
kas	tély	 ter	me	i	ben	kez	dő	dött	meg	a	 ta	ní	tás.	Egy	szar	va	si	 ta	ní	tó	nő:	
Vi	tá	lis	Ilo	na	vál	lal	ta	ezt	a	ne	héz	fel	ada	tot.	Ugyan	ott	ka	pott	he	lyet	az	
óvo	da	is,	Ja	kab	Aran	ka	ve	ze	té	sé	vel,	aki	Csen	gőd	ről	ke	rült	az	ura	da-
lom	ba.	Ez	már	ked	ve	ző	vál	to	zás	volt,	mert	so	kat	se	gí	tett	a	szü	lő	kön.

VitálisIlonatanítónő,
JakabArankaóvónő,

egy ka to ná val 
a Schäffer kas tély te ra szán Húgommal,1944.március15-én
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	 1944.	 már	ci	us	 15-én	 na	gyon	 iz	gal	mas	 sze	re	pet	 kap	tam	 a	
felsőgödi	is	ko	lá	ban:	a	Nem	ze	ti	dal-t	sza	val	hat	tam,	Ka	ra	bé	lyos	Kál-
mán	ta	ní	tó	úr	jó	vol	tá	ból.	Ki	csit	lám	pa	lá	zas	vol	tam,	de	a	ver	set	nagy	
át	élés	sel	 ad	tam	 elő,	 nem	 akad	tam	meg,	 csak	mond	tam,	mond	tam	
fo	lya	ma	to	san.	Egy	táb	la	cso	ko	lá	dé	volt	a	jutalmam	…
	 A	ma	jo	ri	as		szo	nyok	nak,	a	fel	ser	dült	fi	úk	nak,	lá	nyok	nak	le	he	tő-
sé	gük	volt	nap	szám	ba	 jár	ni.	Az	ura	da	lom	ku	ko	ri	cá	já	ban	ka	pá	lást,	
tö	rést,	 szár	vá	gást	 vál	lal	hat	tak;	 si	ló	zás	kor	 ta	pos	ták	 a	 szecs	ká	zott	
ta	kar	mányt,	ros	tál	tak	a	mag	tár	ban,	szé	nát	gyűj	töt	tek,	s	azt	az	is	tál	ló	
pad	lá	sán	 el	te	rí	tet	ték.	Ta	vas		szal	 fo	lya	ma	to	san	dol	go	zat	tak	Hor	váth	
din		nyés	nél,	gyöptéglákat	rak	tak	a	me	leg	ágyak	ba,	azo	kat	ki	fur	kál	ták	
és	be	le	he	lyez	ték	a	csí	ráz	ta	tott	din		nye	ma	got.	A	pa	lán	ták	ki	ül	te	té	se,	
majd	a	ka	pá	lás	is	ke	re	se	ti	le	he	tő	sé	get	adott.	

	 A	fi	úk	nak	sok	fé	le	mun	ká	juk	akadt.	Eke	ka	pá	lás	kor	ve	zet	ni	kel-
lett	 a	 lo	vat	 a	 ku	ko	ri	cás	ban,	 a	 din		nye	föld	ön;	 a	 gö	rög	din		nye	 in	dá	it	
be	rak	ni	 a	 sor	ba,	 majd	 ka	pá	lás	 után	 vis		sza	ten	ni	 ere	de	ti	 he	lyük	re;	
nagy	ko	sa	rak	ban	hor	da	ni	a	fé	szek	trá	gyát.	Din		nye	érés	kor	az	út	mel-
lé	vin	ni	az	érett	gyü	möl	csö	ket,	ami	ket	Il	ka	né	ni	vá	gott	le	az	in	dá	ról.	

Rep ce mag csép lés 1943-ban
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(Volt	ci	pe	ked	ni	va	ló:	a	10-12	kg-os	din		nyék	húz	ták	a	gyer	mek	ke	zet,	
mert	oly	kor	elég	 tá	vol	ra	kel	lett	vin	ni.)	Egy-egy	pász	ta	meg	sze	dé	si	
után,	Il	ka	né	ni	ha	tal	mas	sze	let	din		nyét	nyo	mott	min	den	gye	rek	ke	zé-
be,	hogy	erőt	me	rít	se	nek	be	lő	le.	A	lá	nyok	a	sár	ga	din		nyét,	a	pa	ra	di-
cso	mot,	az	ét	ke	zé	si	tö	köt	szed	ték,	Hor	váth	Ilon	ka	fel	ügye	le	té	vel.	
	 Az	 erő	sebb	 fi	úk	 (Pá	lin	kás	 Ferkó,	 Oláh	 Pis	ta,	 Mó	ricz	 Mi	ki,	
Berecz	Mis	ka)	már	ökör	fo	gat	ok	kal	is	dol	goz	hat	tak.	A	fel	nőt	tek	meg-
rak	ták	a	sze	ke	ret,	de	a	ké	vé	ket	a	fi	úk	ado	gat	ták	fel,	s	az	tán	be	ve	zet-
ték	az	ök	rö	ket	a	ma	ga	so	dó	asz	tag	mel	lé,	ahol	volt	se	gít	ség.	Ara	tás	
után	a	tar	ló	buk	ta	tás	egy	ré	szét	is	el	vé	gez	ték.	A	nap	szám	ért	já	ró	pénzt	
(pén	te	ken)	Sinka	Gyu	la	vagy	Hor	váth	Já	nos	fi	zet	te.	Új	te	lep	fel	épü-
lé	se	után	az	ot	ta	ni	la	ko	sok	is	ke	res	ték	a	mun	ka	al	kal	mat,	mert	kel	lett	
a	pénzt,	a	ke	re	set,	hi	szen	so	kan	nagy	csa	lád	dal	ér	kez	tek.

	 Mi,	 gye	re	kek,	 na	gyon	
él	vez	tük	 azt	 a	 sza	bad	sá-
got,	amit	Ilkamajor	adott,	
hi	szen	 mindenhor	 meg-
for	dul	tunk,	 sem	mi	 nem	
zá	rult	 be	 előt	tünk,	 ked-
vünk	re	 csa	va	rog	hat	tunk.	
Mó	ricz	Mi	ki,	 Sinka	La	ci	
és	jó	ma	gam	a	kas	tély	ker-
tet	is	be	jár	hat	tuk,	de	sem-
mi	fé	le	kárt	nem	okoz	hat-
tunk,	 a	 nyu	gal	mat,	 a	
csen	det	nem	za	var	hat	tuk.	
Ek	ko	ri	ban	 már	 ér	kez	tek	
az	új	tiszt	vi	se	lők,	„ura	so-
dott”	 a	 kas	tély,	 és	 már	
kony	hát	 is	 ve	zet	tek.	
A	 fő	sza	kács	nő	 fi	acs	ká	ja,	
Jo	có	ka,	is	hoz	zánk	csa	pó-
dott,	 ami	 csak	 elő	nyö	ket	
je	len	tett	szá	munk	ra,	mert	
édes	any	ja	min	den	fi	nom-
ság	gal	el	lá	tott	ben	nün	ket,	

Ko vács Jós ka, Csankó Mik lós 
és Mó ricz Mi ki 1944 

nya rán a kas tély te ra szán
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és	örült,	hogy	cse	me	té	je	ilyen	ba	rá	tok	ra	lelt.	Oly	kor	a	gyü	möl	csös-
nek	is	ven	dé	gei	vol	tunk,	mert	Berecz	Gyu	ri	bá	csi	„en	ge	dé	lyez	te”	a	
hi	va	ta	los	dézs	má	lást.
	 A	 leg	él	ve	ze	te	sebb	még	is	 az	 volt,	 ha	 apám	az	 alsógödi	 pos	tá	ra	
kül	dött,	 s	 ilyen	kor	 a	Csil	lag	nak	 is	 akadt	 fut	ká	roz	ni	va	ló	ja.	Kapala	
bá	csi	val	be	fog	tuk	a	lo	vacs	kát,	az	tán	fe	lül	tem	a	bak	ra	és	el	in	dul	tunk.	
Os	tor	nem	kel	lett,	mert	elég	volt	a	gyep	lőt	kis	sé	meg	húz	ni	és	Csil-
lag	már	is	 trap	pol	ni	 kez	dett,	 majd	 új	ra	 lé	pés	re	 vál	tott.	 Oly	kor,	 ha	
ven	dé	gek	ér	kez	tek,	bo	rért	kül	dött	apám,	vagy	a	felsőgödi	Cse	resz-
nyés-fé	le	ven	dég	lő	be,	vagy	a	göd-pusztai	Regályba.	Ilyen	kor	ci	ga-
ret	tát	is	vá	sá	rol	ta	tott	ve	lem,	(ami	ből	oly	kor	Sinka	Jan	csi	nak	is	jut-
tattam.)
	 1944	nya	rán	2-3	eset	ben	is	él	vez	het	tük	Lo	la	né	ni	báb	szín	há	zát,	
kosz	tü	mös	me	se	je	le	ne	te	it.	A	kis	li	pi	ca	i	val	el	men	tünk	ér	te	Al	só	göd-
re,	fel	pa	kol	tam	bő	rönd	je	it,	majd	az	ös		sze	gyü	le	ke	zett	né	ző	kö	zön	ség	
előtt	meg	kez	dő	dött	az	elő	adás.	Min	dig	ha	tal	mas	si	ker	volt.	S	már	
alig	vár	tuk,	hogy	új	ra	meg	je	len	jen	e	ked	ves	hölgy.	(GA	195/2001)
	 Gyer	mek	ko	rom	két	hely	szí	ne	min	dig	meg	ma	rad	em	lé	ke	ze	tem-
ben.	Az	egyik	a	Pi	ó	cás,	a	má	sik	a	Jan	csi-hegy.	Pe	dig	egyik	se	volt	
je	len	tős	ter	mé	sze	ti	al	ko	tás!	

A le égett Jan csi-he gyi feny ves kár fel mé ré se
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Ap	ró	ta	vacs	ka	volt	a	Pi	ó	cás,	a	ré	gi	vi	zek	meg	ma	radt	ta	nú	ja,	de	té	len	
–	is	ko	lá	ból	jö	vet	–	el	fá	ra	dá	sig	csúsz	kál	tunk	a	jé	gen,	mert	nem	tud-
tunk	be	tel	ni	ve	le.	A	Jan	csi-hegy	az	más	volt:	ro	man	ti	ku	sabb.	Ta	lán	
nyá	ron	sze	ret	tük	leg	job	ban,	ami	kor	il	la	to	zott,	pom	pá	zott	a	kör	nyék	
és	más	hol	nem	hall	ha	tó	ma	dár	dal	 töl	töt	te	be	az	er	dőt.	A	fe	nyő	fák	
hű	vö	sé	ben	el	fo	gyasz	tot	tuk	az	uzson	nát,	majd	a	víz	mo	sás	nyom	vo-

na	lán	 ha	za	sé	tál	tunk.	
Té	len	szán	kóz	ni	jár	tunk	a	
dom	bocs	ká	ra,	 ke	res	ve	 a	
se	bes	lej	tő	ket,	aho	va	nem	
me	rész	ked	tek	 utá	nunk	 a	
lá	nyok.	 (1944	 nya		rán	 a	
feny	ves	 je	len	tős	 rész	re	
le	égett,	két	ci	ga	ret	tá	zó	fiú	
jóvoltából.)
	 A	 va	sár	nap	 dél	utá	nok	
min	dig	 iz	gal	mat	 je	len	tet-
tek,	mert	pisz	kált	ben	nün-
ket	a	vágy	a	mo	zi	után,	de	
a	 szü	lők	 en	ge	dé	lye	 (és	
pénze)	nél	kül	nem	me	het-
tünk.	 Leg	több	ször	 azért	
si	ke	rült	 ki	kö	nyö	rög	ni	 a	
be	le	egye	zést,	s	mi	bol	do-
gan	ro	han	tunk	Al	só	göd	re,	
a	 Hor	váth-fé	le	 mo		zi	ba 
(„Bi	cik	lis	ta	 Nagy		ven	dég-
lő”).
	 A	 há	bo	rú	 kö	ze	le	dett;	
ri	asz	tó	 hí	rek	 ér	kez	tek	 a	
front	ról.	 Apá	mért	 az	
an	gol	 rá	dió	 ma	gyar	 adá-
sát	 hall	gat	ták,	 s	 le	von	ták	
a	 kö	vet	kez	te	tést:	 a	 há	bo-
rút	el	vesz	tet	tük.	Nincs	és	
nem	is	lesz	cso	da	fegy	ver,	

Egy óri á si nap ra for gó val, Apám, 
Hor váth Já nos din  nyés, 

unokája: Sógor Lalika és Ká dár La jos író
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ami	for	du	la	tot	hoz	hat	na.	1944	áp	ri	lis	3-án	(a	né	met	meg	szál	lás	után)	
az	an	gol-ame	ri	kai	kö	te	lé	kek	meg	kezd	ték	az	or	szág	bom	bá	zá	sát;	elő-
ször	 a	 fő	vá	ros	 kö	rül	 te	le	pü	lő	 ipa	ri	 köz	pon	to	kat,	 majd	más	 vi	dé	ki	
cél	pon	to	kat	is.	Fel	boly	dult	a	fő	vá	ros	la	kos	sá	ga,	mert	aki	te	het	te,	biz-
ton	sá	go	sabb	hely	re	vit	te	a	csa	lád	ját,	el	ső	sor	ban	Bu	da	pest	kör	nyé	ké-
re.	Apám	le	he	tő	sé	get	adott	Ká	dár	La	jos	író	nak	és	Fáy	De	zső	fes	tő-
mű	vész	nek,	 hogy	 Ilkamajorba	 köl	töz	ze	nek,	 fe	le	sé	gek	től.	 (Fáy	
Dezsőék	ná	lunk	lak	tak,	egy	kü	lön	szobában.)	Fáy	De	zső	fia,	Dodó,	
he	ten	te	2-3	al	ka	lom	mal	is	meg	lá	to	gat	ta	a	szü	lő	ket,	és	hoz	ta	a	friss	
hí	re	ket,	 ame	lyek	 meg	bíz	ha	tó	ak	 vol	tak,	 hi	szen	 Dodó,	 vi	téz	
Nagybaczoni	 Nagy	 Vil	mos,	 volt	 hon	vé	del	mi	 mi	nisz	ter	 ve	je	 volt.	
Fény	ké	pe	ket	ho	zott	a	ter	ror	bom	bá	zá	sok	ról,	ami	kor	az	új	sá	gok	nem	
kö	zöl	het	tek.	(GA	370/2003)
	 Ez	 idő	ben	 min	den	 csa	lád	nak	 kö	te	les	sé	ge	 volt	 el	ké	szí	te	ni	 egy	
fe	dett	 fu	tó	ár	kot,	 aho	vá	 be	hú	zód	hat	tak	 légiveszély	 ese	tén.	Bi	zony,	
hát	bor	zon	ga	tó	 volt,	 ami	kor	 a	 bom	bá	zó	kö	te	lé	kek	 meg	je	len	tek	 a	
Du	na	 fö	lött,	ma	ga	san,	 kon	denz	csí	ko	kat	 húz	va,	 ami	 a	 biz	ton	sá	gos	
ma	gas	sá	got	 je	lez	te.	A	 le	ve	gő	ben	 csil	log	va	 száll	tak	 a	 ra	dar	za	va	ró	
sza	la	gocs	kák.	 A	 gé	pek	 alatt	 füst	pa	ma	csok	 je	lez	ték	 a	 lég	vé	del	mi	
ágyúk	 tü	ze	lé	sét.	 Ek	ko	ri	ban	 is	mer	het	tünk	meg	 egy	 új	 fo	gal	mat:	 a	
láncosbombát,	 ame	lyek	 ha	tal	mas	 pusz	tí	tást	 okoz	tak	 a	 cél	pont	ok	
kö	zött.	A	 Du	na,	 mint	 ter	mé	sze	tes	 irány,	 ve	zet	te	 a	 kö	te	lé	ke	ket,	 s	
azok	min	dig	meg	ér	kez	tek	 a	 ter	ve	zett	 cé	lok	 fö	lé.	Azt	 a	 zajt,	 azt	 a	
dü	bör	gést	nem	le	het	el	fe	lej	te	ni!	(GA	274/2002)
 A	kas	tély	meg	telt	 tiszt	vi	se	lők	kel,	 a	vár	me	gye	ház	ból	ki	te	le	pí	tett	
hi	va	tal	no	kok	kal,	aki	ket	ki	von	tak	a	bom	bá	zá	sok	ve	szé	lyei	alól,	hogy	
biz	ton	sá	go	sab	ban	 tud	ják	 in	téz	ni	 a	 me	gye	 köz	igaz	ga	tá	sát.	 End	re	
Lász	ló	al	is	pán	is	meg	je	lent	né	ha,	ami	nek	az	volt	a	lát	ha	tó	je	le,	hogy	
egész	 ko	csi	sor	 (autók)	 ál	lo	má	so	zott	 a	 kas	tély	 kö	rül.	 Ez	 a	 nagy	
nyüzs	gés	szá	munk	ra	is	adott	fel	ada	tot,	mert	mi	hord	tuk	át	a	kony	há-
ra	a	meg	ren	delt,	ám	jég	be	hű	tött,	ha	tal	mas	gö	rög	din		nyé	ket,	ami	ért	
te	kin	té	lyes	bor	ra	va	lót	kap	tunk.	Ná	lunk	a	te	ra	szon,	a	vad	sző	lő	ár	nyé-
ká	ban,	 apá	mék	 be	szél	get	tek	 (Kádár	 La	jos,	 Fáy	 De	zső,	 Hor	váth	
János)	és	bon	col	gat	ták	a	há	bo	rú	ki	me	ne	tel	ének	esé	lye	it.	Az	asz	ta	lon	
gö	rög	din		nye,	főtt	ku	ko	ri	ca	és	más	fi	nom	sá	gok	kí	nál	tat	ták	ma	gu	kat,	
de	a	 ta	nács	ta	lan	ság	és	a	nyo	mott	han	gu	lat	nem	volt	ét	vágy	csi	ná	ló. 
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(A	 kúp	cse	rép	re	 fel	szál	ló	 hím	pá	va	 is	 ri	kol	toz	ni	 kez	dett,	 mint	ha	 a	
vár	me	gye	ház	ud	va	rá	nak	biz	ton	sá	gát	kö	ve	tel	né,	ahon	nan	ki	hoz	ták,	
ide	a	majorba.)
	 A	bom	bá	zás	foly	ta	tó	dott,	egy	re	na	gyobb	károk,	sze	mé	lyi	vesz	te-
sé	gek	ér	ték	az	or	szá	got.	A	légiveszélyt	jel	ző	szi	ré	nák	hang	ja	it	mi	is	
ér	zé	kel	tük,	mert	a	leg	ki	sebb	lég	moz	gás	is	fe	lénk	so	dor	ta.	A	Felsőgödöt	
ért	bom	ba	tá	ma	dást	úgy	érez	tük,	mint	ha	a	ma	jor	kö	ze	pét	ér	te	vol	na	a	
ta	lá	lat.	Ek	ko	ri	ban	a	göd-pusztai	ka	rám	ba	is	be	csa	pó	dott	né	hány	bom-
ba	és	nagy	kárt	tett	a	ló	ál	lo	mány	ban.	Nem	ez	volt	még	a	po	kol	el	sza-
ba	du	lá	sa,	az	csak	pár	hét	múl	va	kö	vet	ke	zett	be,	ak	kor,	ami	kor	Szálasi	
át	vet	te	 a	ha	tal	mat.	Ek	kor	 lé	pett	 be	 a	 szov	jet	 lé	gi	erő,	hogy	éj	sza	kai	
(késő	esti)	 tá	ma	dá	sok	kal	 te	gyék	el	vi	sel	he	tet	len	né	az	éle	tet	 és	 ret	te-
gés	ben	tart	sák	a	la	kos	sá	got.	Nem	volt	cél	vá	lo	ga	tás,	ob	jek	tum	ke	re	sés.	
A	fel	szál	ló	kö	te	lé	kek	(ekkor	már	a	ma	gyar	föld	ről	is!)	le	szór	ták	bom-
ba	ter	hü	ket	és	igye	kez	tek	vis		sza	fe	lé.	A	fény	szó	rós	ka	to	nák	köz	re	mű-
kö	dé	sé	vel	sok	kö	te	lé	ket	szét	szór	tak	a	lég	vé	del	mi	tü	zé	rek,	és	szá	mos	
bom	bá	zót	is	le	lőt	tek.	Szin	te	nap	pa	li	vi	lá	gos	sá	got	árasz	tot	tak	a	Sztá-
lin-gyer	tyák,	ame	lyek	nagy	tö	meg	ben	le	beg	tek	a	le	ve	gő	ben.	(Másnap	
ös		sze	ke	res	gél	tük	 a	 kis	mé	re	tű	 ej	tő	er	nyő	ket,	 de	 apám	 meg	til	tot	ta	 a	
to	váb	bi	begyüjtést.	(GA	41/1997)
	 Ven	dé	ge	ink	(Kádárék,	Fáyék)	vis		sza	köl	töz	tek	a	fő	vá	ros	ba,	mert	
már	ná	lunk	sem	volt	biz	ton	ság.	Szekszárd-Palánk-pusztáról	bá	tyám	
is	meg	ér	ke	zett,	mi	vel	a	ta	nu	ló	kat	szél	nek	eresz	tet	ték.
	 Az	év	vé	ge	kö	ze	le	dett,	a	há	bo	rú	be	fe	je	ző	sza	ka	sza.	Apá	mék	bíz-
tak,	hogy	a	fő	vá	ros	nem	lesz	a	har	cok	szín	he	lye	és	a	szov	je	tek	meg-
ke	rü	lő	ma	nő	ver	rel	nyo	mul	nak	Nyu	gat	fe	lé.	Rossz	jós	lás	volt,	nem	
így	 tör	tént,	 sok	kal	 szo	mo	rúbb	 sors	ra	 ítél	te	tett	 Bu	da	pest.	Át	él	tem,	
tu	dom,	de	ez	már	egy	má	sik	tör	té	net	ese	mé	nyei	kö	zé	tartozik…

Ilkamajoritörténetek.

	 Ami	kor	az	aláb	bi	ese	tet	fel	idé	zem,	csak	mo	so	lyog	ni	tu	dok	a	tör-
té	ne	ten;	de	ha	ön	fe	led	ten	ne	vet	nék,	az	sem	len	ne	túl	zás.	1944	nya-
rán	apá	mék	ki	ta	lál	ták,	hogy	más	nap	reg	gel	ki	me	gyünk	ür	gét	ön	te	ni,	
ezért	még	 előt	te	 fel	 kell	 töl	te	ni	 a	 laj	tot	 a	 kis	kút	nál.	Mó	ricz	Mi	ki,	
Sinka	La	ci	és	jó	ma	gam	feljármoltunk	két	sze	líd	ök	röt,	le	von	tat	tuk	a	
laj	tot	 és	 es	tig	 fé	lig	 te	le	me	re	get	tük.	A	ve	zér	ség,	 a	 szak	ér	tői	 sze	rep	
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Kapala	Ja	ni	bá	csi	ra	várt;	a	víz	hor	dók	mi,	gye	re	kek	vol	tunk.	Más	nap	
reg	gel	 el	in	dul	tunk	 a	 közeli	 táblára,	 ahol	 gazdag	 zsákmányra	
számíthattunk	–,	Kapala	bá	csi	sze	rint.	Ká	dár	La	jos	író,	Fáy	De	zső	
fes	tő	mű	vész	és	apám	vol	tak	a	szem	lé	lők.	Hord	tuk	a	vi	zet,	nyel	te	az	
ür	ge	lyuk	meg	a	ho	mok,	a	nap	is	emel	ke	dett	már,	de	bi	zony	a	zsák-
mány	alig	sza	po	ro	dott.	Na	gyon	elé	ge	det	le	nek	vol	tunk	és	csak	bos	-
szan	kod	tunk.	Ami	kor	el	fo	gyott	az	a	te	mér	dek	víz:	„te	rí	té	ket”	csi	nált	
Kapala	 Já	nos.	 Kön		nyű	 volt	 ös		sze	ad	ni:	 négy	 ür	ge	 és	 egy	 hör	csög	
ta	lál	ta	tott	elő!	Azért	mind	an		nyi	an	vi	dá	mak	vol	tunk,	csak	a	„fő	va-
dász”	volt	elé	ge	det	len.	Ezt	a	tör	té	ne	tet	szé	pen	meg	ír	ta	Ká	dár	La	jos,	
Fáy	De	zső	 il	luszt	rál	ta,	 s	alig	múlt	el	egy	hét,	már	is	ol	vas	hat	tuk	a	
Ma	gyar	 Föld	 c.	 ké	pes	 he	ti	lap	ban	 az	 ür	ge	ön	tés	ről	 szó	ló	 no	vel	lát.	
Csak	a	vé	ge,	a	„te	rí	ték”	nem	volt	va	ló	sá	gos,	mert	az	új	ság	ban	negy-
ven	öt	ür	ge	és	húsz	hör	csög	ki	ön	té	se	sze	re	pelt.	Apám	el	kül	dött	egy	
új	sá	got	Kapala	bá	csi	nak	is,	de	meg	hagy	ta,	hogy	ol	vas	suk	fel	ne	ki	az	
írást.	Meg	tet	tük	 szí	ve	sen,	 s	 az	öreg	 fi	gyel	me	sen	meg	 is	hall	gat	ta;	
majd	né	hány	perc	múl	va	meg	szó	lalt:	„Min	dig	tud	tam,	hogy	hun	cu-
tok	az	urak.	Ne	is	hig		gye	tek	ne	kik!”	De	azért	az	új	sá	got	félt	ve	szo-
rí	tot	ta	ma	gá	hoz.

	 Sinka	Jan	csi	ról	és	egy	ha	tal	mas	sasmadárról	szól	az	aláb	bi	tör	té-
net.	 1944	 jú	ni	u	sa	 le	he	tett,	 ami	kor	 nap	ról-nap	ra	 fo	gyott	 a	 ma	jor	
ba	rom	fi	ál	lo	má	nya,	 kü	lö	nö	sen	 a	 rán	ta	ni	 va	ló	 csir	kék,	 a	 kis	ka	csák.	
S	egy	szer	csak	va	la	ki	meg	lát	ta,	hogy	le	csap	egy	fé	lel	me	tes	sas	és	
fel	kör	mö	li	az	ál	do	za	tot,	s	az	tán	to	va	re	pül.	Sinka	Gyu	la	bá	csit	kér-
lel	ték,	hogy	 lőjje	meg	a	ma	da	rat,	mert	na	gyon	rá	ka	pott	a	 ta	nyá	ra.	
A	baj	csak	az	volt,	hogy	Gyu	la	bá	csi	nak	hi	va	ta	los	el	fog	lalt	sá	ga	is	
adó	dott,	 sem	mint	 a	 sas	ra	 vár	jon.	 Ez	 idő	ben	 Sinka	 Jan	csi	 ko	vács-
inas	ként	Koz	ma	bá	csi	nál	dol	go	zott,	majd	ha	rang	szó	kor	ha	za	men	tek	
ebé	del	ni	 és	 egy	 ki	csit	 pi	hen	ni.	 Jan	csi	 gyor	san	 be	kap	ta	 az	 ételt,	 s	
az	tán	ki	fe	küdt	az	ólak	kö	zé,	és	vár	ta	a	ma	da	rat,	fel	fe	lé	tar	tott	pus-
ka	cső	vel.	Há	rom-négy	si	ker	te	len	nap	nem	szeg	te	ked	vét	a	va	dász-
nak,	várt	tü	re	lem	mel	és	ébe	ren.	Egy	szer	csak	azt	vet	te	ész	re,	hogy	
fö	löt	te	 egy	 ap	ró	 pont	ból	 kezd	 ki	ala	kul	ni	 va	la	mi	ma	dár	fé	le	ség,	 és	
gyors	 sik	lás	sal	 kö	ze	lí	ti	 a	 ta	nyát.	Ami	kor	 az	ólak	 fe	lett	meg	je	lent:	
Jan	csi	vil	lám	gyor	san	rá	dup	lá	zott.	Bi	zony,	ez	volt	a	sas	utol	só	út	ja.	
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Sinka	 Gyu	la	 bá	csi	 a	 víz	mo	sás	ban	 járt,	 ami	kor	 meg	hal	lot	ta	 a	 két	
lö	vést,	de	ab	ban	biz	tos	volt,	hogy	va	dász	szen	ve	dély	től	fű	tött	Jan	csi	
fi	acs	ká	ja	 akasz	tot	ta	 le	 a	 fal	ról	 a	 tar	ta	lék	pus	kát.	 Ta	lán	 szá	zan	 is	
kö	rül	vet	ték	a	ha	tal	mas	sast,	és	néz	ték,	amíg	ki	nem	múlt.	Apám	egy	
húsz	pen	gős	 pa	pír	pénzt	 nyo	mott	 az	 if	jú	 va	dász	mar	ká	ba,	majd	 az	
elő	írás	nak	meg	fe	le	lő	en	fel	is	avat	ták,	va	gyis:	jól	elfenekelték…

 1944	jú	ni	us	el	ső	nap	ja	i	ban	meg	nyi	tot	ták	Bu	da	pes	ten	a	könyv	na-
po	kat,	aho	va	en	gem	is	el	vitt	apám.	Bol	do	gan	ké	szü	lőd	tem	az	út	ra,	
bár	anyám	fél	tett	ben	nün	ket	a	fo	ko	zó	dó	bom	bá	zá	sok	mi	att.	A	könyv-
		sát	rak	kö	zött	Ká	dár	La	jos	ka	la	u	zolt	ben	nün	ket,	aki	nek	ek	kor	je	lent	
meg	új	ra	„Tyú	kász	Pé	ter”	c.	re	gé	nye.	Leg	több	időt	Sinka	Ist	ván	nál	
töl	töt	tünk,	de	elő	idéz	tünk	Kodolányi	Já	nos,	Ve	res	Pé	ter,	Sza	bó	Pál	és	
Lász	ló	Gyu	la	sát	rai	alatt	is.	Apám	könyv	tá	ra	szá	mos	de	di	kált	kö	tet	tel	
gaz	da	go	dott,	amit	a	né	pi	írók	je	le	sebb	je	i	től	ka	pott.	Az	tán	a	há	bo	rú	
nem	volt	te	kin	tet	tel	sem	mi	re,	leg	ke	vés	bé	apám	könyv	tár	ára.	De	az	
él	mény	 meg	ma	rad	 ben	nem,	 és	 bol	do	gan	 gon	do	lok	 vis		sza	 ar	ra	 a	
fő	vá	ro	si	út	ra	….

Apám nak, író ba rá tai ál tal de di kált köny vek
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	 1943	no	vem	ber	 tá	ján	Ka	ra	bé	lyos	Kál	mán	 ta	ní	tó	úr	nak	az	volt	a	
kí	ván	sá	ga,	 hogy	 osz	tá	lyunk	 ala	kít	son	 két	 cso	por	tot	 és	 bet	le	he	mes	
já	ték	kal	 te	gyük	 em	lé	ke	ze	tes	sé	 Jé	zus	 szü	le	té	sé	nek	 ün	ne	pét.	 Egy	
öt	sze	mé	lyes	da	ra	bot	fel	is	ol	va	sott,	lel	ke	sí	tő	nek.	Tet	szett	a	szö	veg,	a	
ka	rá	cso	nyi	éne	ke	ket	pe	dig	mind	an		nyi	an	is	mer	tük.	Ös		sze	áll	tunk,	fel-
osz	tot	tuk	a	 sze	re	pe	ket.	A	mi	cso	por	tunk:	Sinka	La	ci,	Mó	ricz	Mi	ki,	
Oláh	Pis	ta,	Koz	ma	Sa	nyi	és	jó	ma	gam	volt.	A	cso	dá	la	tos,	a	gyö	nyö	rű	
temp	lo	mocs	kát	Kuklis	és	Mó	ricz	bá	csi	ék	ké	szí	tet	ték,	be	lől	szent	ké-
pek	kel	és	ele	mes	vi	lá	gí	tás	sal.	A	to	rony	ban	még	ap	ró	ha	ran	gocs	ka	is	
hal	lat	ta	hang	ját.	Si	ker	rel	jár	tuk	a	ta	nyát,	de	az	új	te	le	pi	ek	hez	is	ellá-
togattunk…	1944	nya	rán	az	tán	egy	fur	csa	sze	rep	ju	tott	a	mi	kis	bet-
le	he	münk	nek.	Csak	an		nyi	tör	tént,	hogy	Fáy	De	zső	fes	tő	mű	vész	meg-
lát	ta	ná	lunk,	a	kam	ra	pol	cán,	a	temp	lo	mocs	kát,	meg	né	ze	get	te,	majd	
elő	szed	te	fes	tő	kész	le	tét	és	olyan	bet	le	he	mi	je	le	ne	tet	fes	tett	szá	munk-
ra,	ami	lyen	még	nem	volt	ta	nyai	bet	le	hem	ben!	A	há	bo	rú	az	tán	gon-
dos	ko	dott	ró	la,	hogy	ez	a	mű	vé	szi	al	ko	tás	se	ér	je	meg	a	ka	rá	csonyt,	
sok	más	em	be	ri	ér	ték	kel	együtt.	(Ki	volt	Fáy	De	zső?	Fes	tő	mű	vész,	
gra	fi	kus	és	il	luszt	rá	tor.	Margitay	Ti	ha	mér	és	Böhm	Já	nos	volt	a	mes-
te	re.	Mün	chen	ben	Hollósy	 Si	mon	nál	 ta	nult.	Az	 olasz	or	szá	gi	 ta	nul-
mány	úton	Gulácsy	La	jos	volt	a	tár	sa,	majd	a	fő	vá	ros	ban	há	rom	kö	zös	
ki	ál	lí	tá	suk	is	volt.	1888-1954.	kö	zött	élt.)

	 Ez	egy	há	bo	rús	tör	té	net,	amely	a	fő	vá	ros	el	ső	bom	bá	zá	sát	kö	ve-
tő	en	vet	te	kez	de	tét.	Apám	hoz	egy	ma	gyar	szá	za	dos	ér	ke	zett,	nyílt	
pa	ranc		csal,	 amely	ben	el	ren	de	lik,	hogy	egy	 fény	szó	rós	 al	egy	sé	get,	
Ilkamajor	köz	pont	tal,	ki	ren	del	nek	a	fő	vá	ros	vé	del	mé	re.	Min	den	ben	
se	gí	te	ni	kell	a	szá	zad	pa	rancs	no	kot,	hogy	az	al	egy	ség	ké	szen	áll	jon	
a	lég	vé	de	lem	éj	sza	kai	harc	te	vé	keny	sé	gé	nek	biz	to	sí	tá	sá	ra.	A	szá	zad	
há	rom	 sza	kas		szal	 és	 ki	lenc	 fény	szó	ró	val	 ér	ke	zett	 és	 a	 8-as	 er	dő	
pe	re	mén	fog	lalt	„tü	ze	lő	ál	lást”.	A	gu	lyás	ágyúk,	a	kan	tin	a	ta	nyá	ban	
kap	tak	he	lyet,	ahol	sát	rak	ban	lak	tak	a	ka	to	nák,	az	aká	cos	pe	dig	jól	
ál	cáz	ta	őket.	Az	élel	met	te	her	au	tó	val	szál	lí	tot	ták	a	szol	gá	la	ti	he	lyek-
re.	Ami	kor	el	kez	dőd	tek	az	éj	sza	kai	bom	bá	zá	sok	(különösen	1944.	
ok	tó	ber	15-e	után,	majd	nem	min	den	es	te	az	orosz	kö	te	lé	kek	támad-
tak),	 sor	ra	 vil	lan	tak	 fel	 a	 fény	szó	rók,	 hogy	 rá	ta	lál	ja	nak	 egy-egy	
bom	bá	zó	gép	re,	s	ez	zel	a	lég	vé	del	mi	tü	zé	rek	nek	cél	pon	tot	ad	ja	nak.	
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Szá	mos	gép	roncs	bi	zo	nyí	tot	ta	a	tü	zé	rek,	a	va	dász	re	pü	lők	és	a	fény-
szó	ró	sok	együtt	mű	kö	dé	sé	nek	si	ke	rét.	1944	má	ju	sá	ban	(a	víz	mo	sás	
árkában)	 egy	 fe	lejt	he	tet	len	 ma	já	list	 szer	vez	tek	 a	 ka	to	nák	 a	 fa	lu	
la	kos	sá	gá	nak.	Ott	szo	rong	tunk,	to	long	tunk	a	tö	meg	kö	zött,	és	él	vez-
tük	az	elő	adást,	a	vi	dám	ze	nét,	a	sok	tré	fás	je	le	ne	tet.	Ez	az	al	egy	ség	
1944	no	vem	ber	ele	jé	ig	ma	radt	Ilkamajorban,	majd	a	fő	vá	ros	pe	re-
mé	re	ke	rül	tek,	ad	dig	vesz	te	ség	nél	kül.	Csak	egy	név	re	em	lék	szem	
vis		sza:	Tő	zsér	sza	kasz	ve	ze	tő	re,	ő	volt	a	kan	ti	nos,	és	a	gyer	me	kek	
nagy	ba	rát	ja.
 
	 A	 vár	me	gye	há	zá	tól	 ke	rült	 hoz	zánk	 Hat		tyú,	 egy	 hó	fe	hér	 sző	rű	
ku	vasz,	a	vi	lág	leg	ve	szet	tebb	ku	tyá	ja.	Koz	ma	bá	csi	már	elő	re	el	ké-
szí	tet	te	a	ki	fu	tót,	mert	apám	nak	meg	mond	ták,	hogy	mi	lyen	biz	ton-
sá	gi	sza	bá	lyok	kal	le	het	csak	ezt	a	fe	ne	va	dat	tar	ta	ni.	A	ku	tyát	az	az	
em	ber	 hoz	ta	 ki,	 aki	 ad	dig	 ke	zel	te,	 mert	 egye	dül	 csak	 őt	 is	mer	te.	
Bi	zony	őrült	volt	ez	a	jó	szág!	A	nya	kán	egy	csepp	szőr	se	volt,	mert	
a	nyak	örv	vel	 le	csi	szol	ta.	Az	élel	met	egy	hos		szú	 rúd	dal	 to	lo	gat	tuk	
elé.	 Egy	szer	 a	 ke	rí	té	sen	 be	bújt	 egy	 szép	 sül	dő:	 Hat		tyú	 rá	ve	tet	te	
ma	gát	és	a	há	tá	ról	két	te	nyér	nyi	bőrt	le	ha	sí	tott,	mi	re	a	jó	szág	meg-
sza	ba	dul	ha	tott.	 Apám	 ki	ho	zat	ta	 az	 ál	lat	or	vost,	 aki	 ös		sze	varr	ta	 a	
sé	rült	 ré	sze	ket.	Meg	ma	radt	 a	 sül	dő,	 és	 szép	hí	zó	 lett	 be	lő	le.	Ez	a	
ku	tya	vé	gül	el	tűr	te,	hogy	a	kö	ze	lé	be	men	jek,	 ételt	vi	gyek	ne	ki	 és	
meg	si	mo	gas	sam.	De	né	hány	nap	múl	va	egy	szép	tyú	kot	is	el	ka	pott.	
Anyám	 ki	a	bá	lá	sá	ra	 oda	sza	lad	tam,	 hogy	 el	ve	gyem	 tő	le.	 Ne	kem	
ug	rott	és	a	bal	ke	ze	met	csú	nyán	meg	ha	rap	ta.	Ez	után	foly	tat	ta	a	szár-
nyas	tran	csí	ro	zá	sát.	Apám	ha	za	jött	a	nagy	lár	má	ra	és	azon	nal	in	téz-
ke	dett:	 Sinka	 bá	csi	val	 agyon	lö	vet	te	 a	 vár	me	gye	 ku	tyá	ját.	 En	gem	
pe	dig	el	vitt	Fel	ső	göd	re,	ahol	a	dok	tor	úr	„ki	éget	te”	a	se	be	ket.	Nyo-
mát	a	mai	na	pig	is	vi	se	lem.	

	 1944	au	gusz	tus	kö	ze	pe	tá	ján	egy	né	met	tiszt	és	lo	vá	sza	ér	ke	zett	
az	 ura	da	lom	ba,	mi	 ép	pen	 a	 ha	rang	láb	 kör	nyé	kén	 rúg	tuk	 a	 lab	dát,	
ami	kor	oda	lo	va	gol	tak.	Az	in	té	zőt	ke	res	ték.	El	ve	zet	tem	őket	az	iro-
dá	hoz,	ahol	apám	fo	gad	ta	őket,	majd	bel	jebb	in	vi	tál	ta	az	őr	na	gyot,	
hogy	meg	hall	gas	sa	jö	ve	te	le	cél	ját.	Szin	te	hi	he	tet	len,	amit	le	írok,	de	
ez	volt	a	va	ló	ság.	A	né	met	tiszt	azt	kér	te,	hogy	né	hány	nap	múl	va	
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ér	ke	zik	egy	fo	ga	tolt	szál	lí	tó	osz	lop	és	az	ál	la	tok	szá	má	ra	kér	ta	kar-
mányt,	vi	zet	és	pi	hen	te	tés	hez	al	kal	mas	he	lyet.	A	költ	sé	ge	ket	azon-
nal	fi	ze	ti,	és	ő	is	itt	lesz,	ami	kor	a	né	met	egy	ség	meg	ér	ke	zik.	Egy-
na	pos	pi	he	nés	után	 in	dul	nak	Du	na	ke	szi	 fe	lé,	 a	 föld	úton.	A	 jel	zett	
idő	ben	meg	ér	kez	tek:	kö	rül	be	lül	200	pú	pos	te	ve	és	vagy	150	ló	fo-
gat!	Bi	zony,	volt	mit	bá	mész	kod	ni	a	ta	nyai	gye	re	kek	nek!	A	pú	pos	
te	vék	 meg	rak	va	 ha	di	anyag	ok	kal	 (aknavetők,	 ne	héz	fegy	ve	rek,	
lőszeresládák);	 a	 ló	fo	gat	okon	 ru	ha	fé	lék,	 fel	sze	re	lé	si	 tár	gyak,	 élel-
mi	szer,	sá	tor	anyag,	ta	kar	mány,	stb.	Olyan	volt	az	egész,	mint	ha	az	
Ezer	egy	éj	sza	ka	va	la	me	lyik	me	sé	je	ele	ve	ne	dett	vol	na	meg.	Ott	tén-
fe	reg	tünk	a	tá	bor	kö	rül	és	csak	fi	gyel	tük	azt	a	sok	fá	radt	te	vét,	ame-
lye	ket	„le	szer	szá	moz	tak”,	hogy	pi	hen	ni	tud	ja	nak.	Bi	zony,	nagy	utat	
tet	tek	meg,	hi	szen	Kis-Ázsi	á	ból	ér	kez	tek.	Va	jon	hol	lesz	a	vég	ál	lo-
má	suk?	Apám	na	gyon	le	han	golt	volt,	mert	már	vég	le	ges	nek	vet	te	a	
há	bo	rú	el	vesz	té	sét	…

	 Több	mint	hat	év	ti	zed	múlt	el.	Sok	víz	folyt	le	az	óta;	so	kan	meg-
hal	tak,	so	kan	szü	let	tek,	sok	em	ber	fel	ser	dült	és	meg	öre	ge	dett,	s	még	
több	gon	do	lat	szü	le	tett	s	halt	meg;	sok	szép	és	sok	rossz	pusz	tult	el,	
ami	ré	gi.	Sok	gyö	nyö	rű	új	do	log	ke	let	ke	zett,	és	még	több	fej	let	len	
és	torz	új	do	log	je	lent	meg	a	vi	lá	gon.
	 Nem	ér	de	kes	már	az	sem,	hogy	ami	az	em	ber	rel	gyer	mek	ko	rá-
ban	tör	tént,	ar	ra	olyan	vi	lá	go	san	em	lék	szik,	mint	ha	teg	nap	lett	vol-
na?	Per	sze	csak	a	lé	nye	ges	ma	rad	meg,	he	lye	seb	ben	az,	amit	ak	kor	
an	nak	érez	tünk.	Ezért	le	het	mon	da	ni:	a	gyer	mek	lé	lek	táp	lál	ko	zá	sá-
nak	is	meg	van	nak	a	kü	lön	tör	vé	nyei.	Amit	le	ír	tam:	szí	vem	ből	ír	tam,	
de	ben	ne	Ilkamajor	haj	da	ni	vi	lá	gát	örö	kí	tet	tem	meg,	aho	gyan	ak	kor,	
gyer	mek	szem	mel	 lát	tam.	 Le	het	nek	 írá	som	ban	 ki	sebb	 té	ve	dé	sek?	
Biz	to	san,	de	gon	dol	junk	csak	ar	ra:	hol	van	nak	már	a	ko	ra	be	li	em	be-
rek,	még	a	ve	lem	egy	ko	rú	ak	is,	akik	se	gí	tet	ték	vol	na	el	ke	rül	ni	vis	-
sza	em	lé	ke	zé	sem	pontatlanságait?….
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ÖZV. MLADEK FERENCNÉ

A Gö di Al ma nach legújabb cso dá ja
 Ko ráb ban ol vas hat tak már egy cso dás tör té ne tet, amely ben két 
em ber, aki ket or szág ha tár vá laszt el egy más tól, a Gö di Al ma nach 
ré vén ta lál koz ha tott. Olyan két em ber, akik más kü lön ben so ha nem 
ismerhették volnameg egymást. És az ebből következőmegható
eseményvolt,hogyPártosJuditmegláthatta57évehősihalálthalt
édes ap ja sír ját a kár pát al jai Be reg szá szon. A tör té net rész le tei ol vas
ha tók a Gö di Al ma nach 2002 évi kö te té ben.
 Az én me sém ben is kül föld del, még hoz zá mes  szi or szág gal 
ho zott ös  sze az Al ma nach.
 2003. au gusz tu sá ban a név na pom al kal má ból ren de zett ebé den 
szűkcsaládomonkívül itt volt aKanadábólgyakranhazalátogató
unokanővérem,Marikais.

Balrólaszerző,jobboldalonaKanadábanélőunokanővére



193Gödi Almanach

 A ke dé lyes be szél ge tés köz ben egy szer csak el kezd te kér dez get
ni, hogy is me reke egy iker párt – lá nyo kat –, akiknek test vé re va la
mi kor ré geb ben au tó sze ren csét len ség kö vet kez té ben halt meg. 
Kíváncsiságáraisadottmagyarázatot.OdahazaMontreálbanvasár
na pon ként ta lál koz ni szo kott a temp lom ban vagy a ma gyar klub ban 
azikertestvérekegyikével,akintélőTerikével.(Vezetéknevétnem
em lí tet te, bár le het, hogy az as  szony név ne kem nem is mon dott vol
na semmit.) Azt még el mond ta, úgy tud ja, hogy a má sik le ány 
Bu da pes ten él.
 Szá mom ra – 85 éves va gyok – ez az ün nep moz gal mas nap volt, 
ezért ak kor hir te len jé ben hi á ba tör tem a fe jem, nem tud tam meg
mondanikikről lehetszó.Dekétnapmúlvaeszembejutott,csak
hogy addigra unokanővérem visszarepült Kanadába. A 2001 évi
Almanachban éppen én emlegettem őket „A harangszóról jut
eszembe”címűírásomban,amelyetaPázmányPéterutcai temető
meg úju lá sa és az új ha rang fel ál lí tá sa kap csán ké szí tet tem.
 Sajnosazitthonélőikertestvérnevét,címétnemtudtam.Ezért
kiírtamakönyvbőlaBöröczkiékhadiözvegyésárvaéletérőlszóló
résztéslevélkíséretébenrepülőpostávalfeladtamKanadábaMarika
unokanővéremnek,azzalakéréssel,hogyjuttassaelakintélőisme
rősének.
 Nemsokidőteltelezután,amikornagyörömért.Felhívotttele
fononBudapestrőlSteinbachné,Mária,akitaKanadábanélőiker
testvére értesített a csodás történetről és az írásomról. Elmesélte,
hogyatelefonbeszélgetésükkoregyüttzokogtakazörömtőléshogy
azótamáralevelemmásolatátismegkaptatestérétőlTerikétől.
 Megbeszéltük, hogy én megveszem az eddig megjelent nyolc
kö tet Gö di Al ma nac hot. Nem is sej tet ték, hogy ezek ben a köny vek
ben van nak kü lön fé le gö di tör té ne tek, köz tük az is, ame lyik  édes
anyjukrólésErzsikehúgukszomorúhalálárólszól.MáriaésTerike
férj hez me né sü kig Gö dön él tek és szí ve sen gon dol nak az itt töl tött 
évek re.
 Október14én látogatott elhozzámelőszörMária, akinagyon
fi a ta los, bár nyug dí jas, de még dol go zik és két uno ká já val is so kat 
foglalkozik.Késődélutánigegyüttemlékeztünkacsaládra–akiket
én jól is mer tem – és ré gi gö di ese mé nyek re.
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 Amikor együtt vannak a testvérek –mert időnként ha tehetik,
repülőreülnekhogymegölelhessékegymást–szeretettelemlegetik
dr.SzéllnéDebreczeniMártát,akifelkutattaagödihősihalottakat.
Boldogok, hogy az alsógödi római katolikus templom falán lévő
márványtáblátésrajtahősihalottférjeBöröczkiJánosnevétédes
anyjukmégláthatta,mielőttmeghalt.

 Be le la poz tunk az Al ma
nachkötetekbeéserrőlMári
á nak fel rém lett, hogy ele mi
ben egy osz tály ba járt a szer
kesztőBátorfiJózseffel.
 Nem fe lej tik el azt sem, – 
me sél te – ami kor itt az ele mi
ben egyik nap ta ní tó juk fel ál
lí tot ta az osz tályt és el mond
ta, hogy az is ko la igaz ga tó ja 
PártosGyulahősihalálthalt.
Őkkettennagyonsírtak,mert
előző hónapban kapták a
megrázóhírt,hogynevelőap
juk Böröczki Já nos szin tén 
hősihalottlett.
 Késődélutánvégtelensze
retettel váltunk el. Megbe
szél tük, hogy ha a meg szé pí
tett gö di sír kert be ki jön nek, 
újra meglátogatnak. Meg

ígér te, hogy a sok szor em le ge tett 2001. évi Al ma nach kö te tet azon
nalpostáraadja,hogyTerikeéscsaládjamielőbbolvashassa.
 A cso dás tör té ne tet és örö mö met si et tem meg osz ta ni Bátorfi 
Jó zsef fel. Nem csak az ál ta la nagy buz ga lom mal vég zett hely tör té nész 
mun ká já nak újabb si ke re mi att, de az ik rek kel együtt töl tött is ko lai 
tanulásokánis.Szívesengondolőis–mondtaatelefonban–a60
évvelezelőttiidőkreésszeretneszemélyesentalálkozniMáriával.
 Így azután aMáriávalmegbeszélt időre – valamikor november
végére–meghívtamőtésazAlmanachcsodájábankorábbanrésze

Azikertestvérek2003-banKanadában
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sült Pár tos Ju dit kát is. Bátorfi Jó zsef meg szer vez te még egy is ko la tár
suk, Pá pai La ci rész vé tel ét.
 Ezenadélutánonhatanünnepeltükarégiiskolatársaktalálkozá
sát em lé kek, ak ko ri ba rá ta ik em le ge té sé vel, vi dám, de oly kor szo
morútörténetekfelidézésével.Pezsgő,pogácsaésmásfinomsüte
ményemelteahangulatot.Eltartottezígymajdnemestig.

 PápaiLaci feleségévelKovacsikMarikávalegyütt jöttel.Más
programjukmiatt késve érkeztek, ezért lemaradtak az első, lelkes
fényképezésről.Delettméglehetőségpótolni.
 Egy1943bankészült,azalsógödielemiiskolaIV.osztályosai
nak tab ló ké pét lát hat ják az ol va sók a 2001 évi Gö di Al ma nach 202. 
oldalán.Azikertestvérekaközépsősorbanhasonlóságuk–nomeg
egyformaruhájuk–alapjánkönnyenfelismerhetők.
 Mivelatalálkozóutánhamarosanbeköszöntöttazigazitél,ko
molyhidegéshó,Marikávalcsaktelefononbeszélgetünk.Ilyenkor
beszámolaKanadában történtekről is.Például,hogyTerike több
szörelővesziacsaládjukrólszólóírástésnemtudjakönnyeknélkül
el ol vas ni. Ígé ri, ha leg kö ze lebb ha za lá to gat, az ed dig meg je lent 
Al ma nach kö te te ket, most már a ki len ce di ket is, ma gá val vi szi. 

Aziskolatársak:MarikaésJóskaésatalálkozásszervezője
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Azért is te szi majd ezt – mond ja – hogy el jus son Ka na dá ba, 
Montreálba, az ott élőmagyarokhozGöd város és az itt készülő
hely tör té ne ti írá sok hí re.

 MárnagyonváromaszemélyestalálkozástMarikával,hogyaz
az óta meg je lent 2003 évi Al ma nach két pél dá nyát és a ked ves tár sa
ságról készült fényképeket átadhassam.Tőle váromaz írásomban
bemutatható képet az ikertestvérek jelenkori együttlétéről. Bízom
benne, hogyTerike hazautazása hamarosan – remélhetőleg 2004
ben – el kö vet ke zik. Ak kor ve le is meg is mer ked he tem és sze re tet tel 
meg ölel het jük egy mást.

Balróljobbra:aszerző,PápainéMarikaésarégiiskolatársak:
Laci,Jóska,Marika
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FENYVESSY TI BOR

Üze net
em lé ke zés Ma jor Jó zsef re

Bevezetőhelyett

 A té li szü net előt ti utol só ta ní tá si na pon – 1997 de cem ber 20-án 
– ko ra dél után már szin te üres volt az ipa ri ta nu ló is ko la. Ha za fe lé 
ké szü lőd tem ma gam is, ami kor ar ra let tem fi gyel mes, hogy egy ősz 
ha jú úr nyit be az is ko la aj ta ján. Meg áll tam, hát ha se gít he tek ne ki 
va la mi ben. Ér dek lő dé sem re el mond ta, hogy Bu da pest ről jött, és a 
Pol gár mes te ri Hi va tal ban ér dek lő dött egy ko ri ha di fo goly baj tár sa 
lak cí me fe lől. Mind ös  sze an  nyi ra em lé ke zett, hogy ta ní tó volt és va la-
hol Gö dön vagy Du na ke szin ta ní tott. Még a ne vét sem tud ta biz to san.
 A hi va tal ban nem tud tak se gí te ni ne ki, de azt ta ná csol ták, hogy 
jár ja vé gig a vá ros is ko lá it. Így ju tott el a „nyo mo zá sa” so rán hoz zánk 
is. Az iránt tu da ko zott, hogy nem ta ní tott-e ná lunk egy Si mon Jó zsef 
ne vű ta nár. De a ne vet na gyon bi zony ta la nul em lí tet te. Mi vel én már 
27 éve itt ta ní tok, em lé kez nem kel lett vol na ilyen ne vű kol lé gá ra, de 
nem si ke rült. Ezért a rész le tek iránt kezd tem ér dek lőd ni és meg tud-
tam, hogy együtt vol tak ha di fog lyok Je re ván ban. Ott – tá vol a ha zá tól 
– is mer te meg és ke rült a bi zal má ba. Mi vel Jós ka ti tok ban ver se ket írt 
– ez tart hat ta ben ne a lel ket –, na gyon fél tet te a mű ve it. At tól tar tott, 
hogy ha rá jön nek te vé keny sé gé re, el ko boz zák tő le az írá sa it. Vagy, ha 
nem éli túl a fog sá got, ak kor oda vész min den al ko tá sa. Ezért ő fel-
aján lot ta, hogy le má sol ja a ver se ket, és így is tett. A kör let vé gén a 
föld alá (a bib li á já val együtt) el rejt ve si ke rült meg men te nie azt a kis 
no teszt, ami be a meg ka pott ver se ket rend re le má sol ta.
 A ha di fog ság ból sza ba dul va kap cso la tuk meg sza kadt. Sze ret te 
vol na el jut tat ni a ver se ket Jós ká nak, de nem tu dott ró la sem mit. 
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Meg ta lán nem is volt il do mos ku ta kod ni az egy ko ri ha di fog lyok 
után. Most – en  nyi év után – sem nyu go dott meg azon ban a lel ki is-
me re te. Mint mond ta éle te vé ge fe lé kö ze led ve, na gyon sze ret né meg-
ta lál ni baj tár sát vagy an nak csa lád ját. Sze ret né meg tud ni, hogy mi lett 
ve le, mi lett a ver sek sor sa és oda ad ni a le má solt ver se ket tar tal ma zó 
kis no teszt.
 A leg jobb em ber rel hoz ta őt ös  sze a jó Is ten, mert én is mer tem a 
ha di fo goly tár sát. Csak a név nem stim mel, mert Ma jor Jó zsef nek 
hív ták az il le tőt. Úgy van – csa pott a hom lo ká ra –, Ma jor bi zony és 
nem Si mon. Bo csás sa meg egy öreg em ber té ve dé sét, vá la szol ta.
 Be in vi tál tam a szer tá ram ba, és el me sél te a to váb bi rész le te ket. 
Mi vel nem tu dott sem mit a volt fo goly társ ról, sze ret te vol na fel ven ni 
a kap cso la tot ve le vagy a csa lád já val. Saj nos ké sőn, mert már ki lenc 
éve, hogy Jós ka meg halt. El mond tam ne ki az el múlt évek tör té né se it, 
és azt, hogy ha lá la előtt az al ko tá sa it rám hagy ta. Ezek fel dol go zá sa 
fo lya mat ban van és sze ret ném a ver se it meg je len tet ni.

 Bú csú zó ul ki vit tem a te me-
tő be egy ko ri baj tár sá nak 
sír já hoz, hogy ke gye le tét 
le ró has sa. Mi e lőtt el kö-
szönt, át nyúj tot ta félt ve 
őr zött kin csét, az Ör mény-
föl det meg járt kis no teszt, a 
meg sár gult la po kon ce ru zá-
val rótt, el hal vá nyult ver-
sek kel.

MagyarSándorhadifogolytársemlékeivel:
imakönyvévelésacigarettatárcájával
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KiisvoltMajorJózsef?

 Ma jor Jó zsef Kas sán szü le tett 1917-ben. 
Nép ta ní tói ok le ve lét az eg ri Ér se ki Rk. Ta ní-
tó kép ző-in té zet ben sze rez te. Ez után több 
évi vi dé ki ta ní tós ko dás kö vet ke zett. Részt 
vett a II. vi lág há bo rú har ca i ban, ahol a do ni 
át tö rést kö ve tő vis  sza vo nu lás so rán megse-
be sült. Ha di rok kant ként sze relt le és ke rült 
Göd re. Előbb 1943. 09. 14. – 11. 01.-ig a 

Felsőgöd-ilkamajori ál la mi nép is ko lá ban, majd 1943. 11. 01.-től az 
Al só-gö di ál la mi nép is ko lá ban ta ní tott. 
1944-ben min den „had ra fog ha tó” sze mélyt moz gó sí tot tak. Ál la po ta 
el le né re őt is is mét be hív ták ka to ná nak.
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Előbb a ki egé szí tő pa rancs nok sá gon vég zett ad mi niszt rá ci ós mun-
kát, majd a gö di le ven ték kel nyu gat ra, egy Rá ba men ti fa lu ba ve zé-
nyel ték. Ez után rok kant ma gyar hon vé dek pa rancs no ka lett, Győr-
ben majd az oszt rák Freudenthalban vé gez tek kü lön fé le te rep mun-
ká kat. Auszt ri á ban ér te a há bo rú vé ge és 1945 má ju sá ban Melknél 
esett ha di fog ság ba.

 A 

FelvételilapAlsógöd,1943.XI.1.

Igazolása„külfölditartózkodásról”
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vi dé ken töl tött évek pu ri tán sá-
ga, ke mény sé ge és val lá sos 
ne vel te té se se gí tet ték a bor zal-
mak el vi se lé sé ben. A lá ger élet 
rész le tei is meg is mer he tők a 
„Cso dák köny ve” cí mű ed dig 
ki adat lan élet raj zi re gé nyé ből. 
Szevánban a nagy ör mény ví zi 
erő mű épí té sén dol goz tak. 
Mun ka után a lá ger ben szü let-
tek fáj dal mas han gu la tú ver sei. 
Az 1946-os év Ka rá cso nyá ra 
„ün ne pi mű sor ral” ké szül tek. 
Egy pap rabtár suk be szélt, 
majd Ő sza val ta el ez al ka lom-
ra írt Ka rá cso nyi ének cí mű 
ver sét (lásd a kö vet ke ző ol da-
la kon).

 A ha di fog ság ból 1947 őszén sza ba dult. Hogy mi lyen ál la pot ban 
tért vis  sza Göd re, ar ra jel lem ző, hogy édes any ja mint egy két he ti 
„hízlaló kú rá ját” kö ve tő en is test sú lya mind ös  sze 49 kg-ot nyo mott! 
Sza bad sá gá nak le tel te után is mét mun ká ba állt, azon ban ha mar rá 
kel lett jön nie, hogy „ma ra di fel fo gá sa” na gyon el üt az új hely zet ben 
el várt kö ve tel mé nyek től. (Sváby Lajos Kossuth díjas festőművész 
szeretettel emlékszik néhai osztályfőnökére. Szerkesztő megjegy
zése)
 Mi vel vé le mé nyét so ha sem rej tet te vé ka alá, rö vid idő el tel té vel 
ki vív ta a párt nem tet szés ét. Az sem ara tott egy ér tel mű el is me rést, 
hogy az út tö rő fog lal ko zá so kat kö zös imá val kezd ték és fe jez ték be. 
Az 1948-49-es tan év ben új igaz ga tó ke rült az is ko lá hoz és meg kez-
dő dött a tan tes tü let „át ne ve lé se”. El ső ként meg til tot ta a ta ní tók 
temp lom ba já rá sát, és vé get ér tek az „imád ko zós út tö rő fog lal ko zá-
sok” is. Konf lik tu sai az igaz ga tó val odá ig ve zet tek, hogy az nyo mo-
zó had na gyot hí vott az is ko lá ba. Így pró bált nyo mást gya ko rol ni rá, 
hogy lép jen be a párt ba. 

Szerényfizetség873napimunkáért
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Csikorgó, fagyos éj,
didergő gyermeke,…
vár lélekjászolunk,…
s szívünk lehelete;
imádságos ajkunk
halkan sírja: – Gyere! –
Gyere!… Vár kátyúba
ragadt sivár élet,
s millió koldusa
a jónak, a fénynek.
Várunk, mert sóvárgjuk
édes melegedet,
s szeretnénk mellettünk
érezni az eget!..
Mindent Tőled várunk!…
Szeretetet, békét,
családot, kenyeret,
szenvedésünk végét.
Várjuk, hogy kései,
de mégis Szent Éjbe
belecsengjen újra
Istenfiad lépte.
Várunk!… Bár a külső
nem ily képet mutat.
Tán átkozva verünk
a sziklába lyukat,…
tán görcsös szánk mögé
gyűlölet lángja bújt,
s átok, – a kényúrra,
ostora, hogyha sújt. –
Szent napon, Szent éjen
élünk szürke mába',…
nincs zöld lélekpázsit,
csupán jégvirágra,
s pár száraz kóróra,
tüskére lelhetünk…

– Egyéb csokrot nem ád
fagyott lélektelülnk! –
Kókadtan, fáradtan,
sajgva robotálunk;
de nem a mi bűnünk,
ha ezzel gyalázunk.
Nézz le ránk e napon,…
vár tévelygő néped,
mely bár szurtos kinn s benn,
de szikrája lélek!…
Fel-felcsillan, felsír,
vágyva keres Téged,
– a Jászol Gyermekét, –
aki közénk tévedt.
Nem várjuk, hogy értünk
újra áldozd magad,
csak nézz le!… És tudom
a szíved meghasad,
ha látod a törten
vágyódó lelkeket,
karácsonyfa alatt 
felsíró gyermeket,
ősz anyák tört szívét,
/jegyesét a sírnak,/
kik imában bíznak,
s Tőled minket hívnak,…
özveggyé komorult
fiatal anyákat…
Nézd,… nem baj, ha szemed
kissé könnybelábad!…
Van szíved Istenem?…
Ha van, akkor tárd ki!…
Te tudod legjobban,
hogy mily nehéz vágyni.
Van szíved, – jól tudjuk, –
az adott karácsonyt,

KARÁCSONYI ÉNEK
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s jászolból, keresztből
églajtorját ácsolt.
Lehetetlen, hogy épp
Te ne tudnál szánni,
hisz szeretnénk mi is
Betlehemben járni;
s most amikor lelkünk
kínözönben erjed,
seprőjéről mostan
kellene lefejtsed!…
Válaszúton vagyunk.
Vagy tanítsz imára,
vagy eldobsz örökre
a poklok poklába;
vagy küldesz nekünk is
útjelző csillagot,
vagy tékozló lelkünk
a Sátánnak adod!…
Buborék életünk
gyilkos lélekmérgét
vedd el kérünk, s add meg,
hogy csak Néked élnénk!…
Istenünk!… Fiad csak
el akartad lökni,…
azért kellett volna
egykor közénk jönni?…
Nem,… nem!… Te az Eget
küldted le a Földre,
és itt is akartad 
tartani örökre!…
Nem,… Milliószor nem!…
Nemes szent volt célod,
Betlehem megmaradt,
és az Isten él ott.
Nemcsak naptári nap,

nem szám a karácsony,
Te hívsz kis csengőddel,
mely függ fenyőágon.
Akkor pedig kellünk,
számontartasz minket;
s eljössz most is, hogy ránk
mosolyodat hintsed!…
Kérünk, simogasd meg
fejét ősz anyánknak,
csókold imádságra
a sok síró szájat,
a gyűlölet ostort
tépd ki a kezekből;
lelkünket e napon
vedd le a keresztről!…
Kezünket tedd össze,
tanítsd bízni, hinni,
/könnyeink ízében
égnektárt adj inni,/
jöjj közénk, fogj kézen,
hogy lássunk új csodát,
/mikor mindőnkön a 
menny bája hatol át,/
hidald át a távolt
láncán szeretetnek,
ölelkezzünk össze
szeretteinkkel,… Benned!…
Apa, anya, gyermek,
feleség és mátka,
mind ott legyen, ahol
Fiad jászla várja!…
S azután,… add, hogy e
vérengző világon
itt maradjon Fiad,…
s az örök Karácsony!…
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Mi vel ezt az egyet még „meg ígér ni sem tud ta”, ért he tő, hogy az el ső 
át he lye zés el so dor ta a Gö di is ko lá ból. Át is he lyez ték Albertirsára, 
is mét el sza kít va a csa lád já tól.
 Ért he tő volt örö me, ami kor 1951-ben si ke rült vis  sza he lyez tet nie 
ma gát, igaz nem Göd re, ha nem a szom szé dos Du na ke szi re. Előbb a 
III. sz. ál ta lá nos is ko lá ban, majd 1954-től az MTH-ban, va gyis az 
iparitanuló is ko lá ban ka pott ta ná ri meg bí zást. Ge ne rá ci ók nőt tek fel 
a ke ze alatt. Az ok ta tás ban el ért ered mé nye it tu da tos és kö vet ke ze-
tes ne ve lői mód sze re i vel va ló sí tot ta meg. Min den ide jét a ta ní tás nak 
és ta nu ló i nak szen tel te. Na pon ta 6.30-ra járt be az is ko lá ba, hogy 
kor re pe tál has sa a rá szo ru ló kat. Mun ká ját a lel ki is me re tes ség és a 
ma gas szak mai szín vo nal jel le mez te. Szak mai tu dá sát fo lya ma to san 
fej lesz tet te.
 Előbb ál ta lá nos is ko lai ta ná ri ok le ve let szer zett, majd el vé gez te 
az EL TE TTK-n a ma te ma ti ka-áb rá zo ló geo met ria sza kot.
 Az 1950es években a Dunakeszi Vagongyárnak, majd MÁV 
Járműjavító Üzemi Vállalatnak, a vá ci já rás ak ko ri ban leg na gyobb 
üze mé nek új, szo kat lan fel ada tok kal kel lett meg bir kóz nia.

Afentiverseredetirészleteaszerzőnoteszében
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 A vas úti sze mély ko csik ja ví tá sa mel lett most már gyár ta ni is kel
lett a sí nen köz le ke dő jár mű ve ket a há bo rú ban el pusz tí tot tak he lyé re. 
A vas úti ko csik mel lett tel je sí tet ték a HÉV és a BESZKÁRT meg ren
de lé sét is. Az igény szin te rob ba nás sze rű en nö ve ke dett. Az 1950es 
évek vé gén már ha von ta 18 db. új, négy ten ge lyes sze mély ko csit kel
lett gyár ta ni, és e mel lett ugyan csak ha von ta száz nál is több ko csit 
kel lett kar ban tar ta ni.
 Mind eh hez már nem volt elég a há bo rú előt ti dol go zói és ve ze tői 
szak mai kép zett sé gi szín vo nal. Soksok jól kép zett szak ipa ros ra és 
köz vet len irá nyí tá suk ra tech ni ku sok ra volt szük ség.
 A már „Va gon gyár” ve ze té se el ér te, hogy a Bu da pes ten mű kö dő 
Vas út gé pé sze ti Tech ni kum ki he lye zett Es ti Ta go za tot szer vez zen az 
ipa ri ta nu lók is ko lá já nak épü le té ben. Du na ke szi gyártelepen.
Az ipa ri ta nu lók ne ve lé se mel lett itt ta ní tott éve ken át Ma jor Jó zsef, 
– most már ta nár úr, mert – hogy eb ben is pél dát mu tas son meg sze
rez te a ma te ma ti ka ta ná ri dip lo mát.
 A na pi nyolc óra mun ka után to váb bi öt óra az is ko la pad ban 
egy aránt igény be vet te a ta ná ri kart és a „di á ko kat” is. Az es ti is ko
lá ban töl tött négy esz ten dő alatt a fel nőtt gyá ri kol le gák kö zött élet
re szó ló baj tár si szel lem ala kult ki és eb ben tar tá sa, be csü le tes sé ge 
, szi lárd jel le me kö vet kez té ben ki emel ke dő sze re pet ka pott a sors tól 
Ma jor Jó zsef.
 De mi vel tu dott hat ni fel nőtt ta nít vá nya i ra, azok ra akik már gya
kor lat ból tud ták: a négy alap mű ve le ten kí vül a ma te ma ti ká ból eset
leg még a négy zet re eme lés re és a gyök vo nás ra le het szük ség, – ez 
utób bi a kat a ta nár úr min dig fej ben vé gez te – hogy tan tárgy a ma te
ma ti ka és érett sé giz ni kell be lő le a kor szo ká sa sze rint szó ban és 
írás ban is.
 Jó mód sze re volt, ahogy az öreg di ák ok ( köz tük mun ka hely ükön 
fe le lős be osz tá sú osz tály ve ze tők, mű ve ze tők) ön ér ze té re igye ke zett 
hat ni, amely fe lért egy jobb be csü let sér tés sel is. A há bo rú ban szi go
rú, de igaz sá gos pa rancs nok volt, a ci vil élet ben is ezt foly tat ta. Ha 
más nem se gí tett ak kor bi zony buk ta tott is az év vé gén.
 A buk ta tás sal el ron tot ta a sa ját nya rát is, mert va sár nap jai az zal 
tel tek el, hogy ké rés nél kül, sőt hí vat la nul is ház hoz ment. Úgy kor
re pe tál ta az ál ta la ar ra ér de mes nek tar tott – természetesen el len
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szol gál ta tás nél kül – az eset leg ép pen sö rért in du lót, hogy szep tem
ber ben a töb bi ek kel új ra együtt tu dott ha lad ni. Akik négy éven 
ke resz tül be csü le te sen ta nul tak ná la, azok nak nem volt fél ni va ló juk 
az érett sé gin.
 Osz tály fő nök ként szí ve sen adott ta ná csot a hét köz na pi élet prob
lé má i nak meg ol dá sá hoz és mun ka he lyi ta pasz ta la ta it is meg osz tot ta 
ta nít vá nya i val.
 Töb ben a ta nul má nya ik be fe je zé se után is tar tot ták ve le kap cso
la tot, fo gad ta őket ott ho ná ban egyegy Jó zsef na pon.
Csak sze re tet tel em lé ke zik ró la az öreg di ák ok so ra ha ló po ra i ban is. 
Akik még él nek. (Bátorfi József visszaemlékezése)

 Fö lé nyes szak mai fel ké szült sé ge és az ok ta tás ban el ért ered mé-
nyei irigy sé get szül tek, egye nes, szó ki mon dó ter mé sze te min dig 
sze mé lyes konf lik tu sok for rá sa i vá vál tak. A szak mun kás kép ző is ko-
la ve ze té sé nek nem te len tá ma dá sa és kol lé gá i nak meg al ku vó ma ga-
tar tá sa el ke se re det té tet te, és 1972-ben ott hagy ta az „éle tét je len tő 
ka ted rát”. 

 A Me cha ni kai la bo ra tó ri um ban vál lalt 
al kal ma zott ma te ma ti ku si ál lást Du na ke-
szin. In nen ment nyug díj ba 1977-ben.
 Hát ra le vő éle tét egy re fo ko zó dó ma gány-
ban töl töt te. Ide jét fő ként iro dal mi te vé-
keny sé gé nek szen tel te. Ren dez te mű ve it és 
foly tat ta a versírást. Mű ve i ből nagy öröm-
mel tar tott fel ol va sást az őt rit kán meg lá to-
ga tó is me rő se i nek és kol lé gá i nak. Idő köz-
ben egész sé ge erő sen meg rom lott. Sú lyos-
bo dó ér szű kü le te és a há bo rú ban szer zett 

se be sü lé se egy re el vi sel he tet le nebb fáj dal mak kal jár tak. 1979-ben 
cson ko lá sos láb mű té ten esett át. Hos  szan tar tó, sú lyos szen ve dé se it 
kö ve tő en a Vá ci kór ház ban ad ta vis  sza lel két a te rem tő jé nek 1988. 
no vem ber 11-én. Sír ja a Gö di te me tő ben ke res he tő fel.
 Ki is volt te hát Ma jor Jó zsef? Ne vé nek hal la tán volt di ák ja i nak 
em lé ke ze té be a rá jel lem ző szi go rú ság, a rend, az ér tel mes fe gye-
lem, a sa já to san fa nyar hu mor vil lan be elő ször. 
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Egész éle té ben ta ní tó akart 
len ni. A tu dás irán ti vágy 
olyan erős volt ben ne, hogy 
még a szü le té sét is egy év vel 
„előbb re dá tu moz ta”, csak-
hogy is ko lá ba jár has son. 
Pe da gó gi ai el ve it ta ná ra i tól 
és az édes ap já tól ta nul ta. 
Ha mar vi lá gos sá vált előt te, 
hogy a pe da gó gia alap el ve a 
szi go rú kö vet ke ze tes ség és a 
kö vet ke ze tes szi go rú ság, 
mely ből sze re tet su gár zik. 
Mint ge ne rá ci ó já nak tag jai, ő 
is ki jár ta a tör té nel mi kor 
nagy is ko lá ját. Meg szen ved-
te Tri a nont, a II. vi lág há bo-
rút, a ha di fog sá got, és a párt-
ál la mi dik ta tú rát, de mind vé-
gig el ve i hez hű be csü le tes, egye nes és nyílt em ber ma radt.
 Az idő mú lá sá val a dol gok fe le désbe me rül nek. Ge ne rá ci ók hal-
nak meg úgy, hogy sír ba vi szik tör té ne te i ket, küz del me i ket, meg élt 
tör té nel mi ta pasz ta la ta i kat. Há la a jó Is ten nek, Ma jor Jó zsef ese té-
ben ez nem így tör tént, mert hű kró ni kás ként fel je gyez te tar tal mas 
éle te min den fon to sabb ál lo má sát. Ér de kes epi zó do kat, ki rí vó tör té-
ne te ket jegy zett fel, me lyek ről így vé le ke dik: „ Min den egyes tör té-
net a me sé vel ha tá ros! Ta lán több is! Álom nak is me se, me sé nek is 
álom! Ha élő ta nuk nem bi zo nyí ta nák, ne héz len ne el hin ni! Va ló szí-
nűt len, hi he tet len, a lo gi ká nak tel je sen el lentmon dó tör té ne tek!   
Még is iga zak! ... A tör té ne tek né ha megdöbbentőek.”… Néz zünk 
be le eb be a „tör té ne lem könyv be”, mit jegy zett fel a kró ni kás? 
A most kö vet ke ző rész let Ma jor Jó zsef ed dig meg nem je lent élet-
raj zi re gé nyé ből va ló. 



Gödi Almanach208

EgykisközjátékGöd,1943

… Alig kez dő dött meg a ta ní tás, már is jött a meg le pe tés. Be hí vót 
kap tam. Mi vel még csak pa pu csot tud tam rok kant lá ba mon el vi sel-
ni, így vo nul tam be. Ci vil ru há ban men tem, s ma gam mal vit tem 
ha di rok kant iga zol vá nyo mat is. Ha za is küld tek azon nal. Még 
bo csá na tot is kér tek. En gem azon ban még is nyug ta lan ná tett ez az 
epi zód. Be lém fész kelt a ké tely. Most már biz tos ra vet tem, hogy 
ré szem re nem fe je ző dött be a há bo rú. Hi szen a hely zet egy re kri ti-
ku sabb lett. Egy re töb bet ol vas hat tunk a ru gal mas elsza ka dá sok ról. 
Tud tam ez mit je lent. Volt ré szem ben ne. Va ló szí nű nek tar tot tam, 
hogy vég ső eset ben min den kit moz gó sí ta nak, aki mo zog ni tud.
 Mun kám bő sé ge sen akadt. Mi vel be hív ták igaz ga tó mat is, át kel-
lett ven nem az ő mun ká ját is. Így hát dél előtt ta ní tot tam az el ső 
osz tá lyo so kat, dél után az V.-VI II. osz tá lyo so kat, s e mel lett el lát tam 
az igaz ga tói te en dő ket is. Ön ként vál lal tam ezt a meg ter he lést. Örö-
mö met lel tem a mun ká ban, s ez az öröm csak fo ko zó dott, az ered-
mény lát tán. A kis el ső osz tá lyo sok ban kü lö nö sen sok örö mem volt. 
Nem volt szük sé gem fe gyel me zé sük höz még eré lyes hang ra sem. 
Ha szü net vé gén fel emel tem a ke zem, meg áll tak, ahol vol tak az 
ud va ron, s ha ke zem mel mu tat tam hol so ra koz za nak, hang nél kül 
áll tak a meg adott he lyen pár ba. Fe nyí tés re nem volt szük ség, dor gá-
ló szó ra is csak el vét ve.
 A dél előtt is ko lá ba já ró töb bi osz tály ta nu lói nem is mer tek kez-
det ben. Így azu tán elő for dult, hogy a szü net ben ki fo gá sol ha tó 
mó don vi sel ked tek. Még az is meg tör tént, hogy hi á ba szól tam rá juk, 
nem vet ték fi gye lem be. Ilyen kor bi zony nya kon le gyin tet tem egyet-
egyet kö zü lük.
 Az egyik al ka lom mal eme tény ke dé se met meg lát ta egy ele gáns úr, 
aki ép pen az is ko la mel lett ment el. Meg állt. Az uj já val in te ge tett, így 
in vi tált ma gá hoz. Nem volt ép pen ínyem re va ló ezen meg nyi lat ko zá-
sa, s gon dol kod tam, hogy oda men jek-e? Mi ért ne jö het ne ő hoz zám? 
Ezt nem tet te, to vább ra is csak in te ge tett. Vé gül oda men tem.
 – Jó na pot kí vá nok! – kö szön töt tem.
 Nem hi szem, hogy csu pán fi gyel met len sé gem mi att nem vet tem 
ész re, hogy fo gad ta vol na. Nem vol tam sü ket, s az ideg ál la po tom-
mal sem volt kü lö nö sebb baj. 
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Így rög tön el len szen vet érez tem irá nyá ban. En gem ar ra ok tat tak, 
hogy: Kö szön ni tisz tes ség, fo gad ni kö te les ség!
 Meg le he tő sen elő ke lő en igye ke zett be mu tat koz ni:
 – X őmél tó sá ga va gyok a kul tusz mi nisz té ri um ból! –
 Ez zel csak fo koz ta el len szen ve met.
 – Ör ven dek! – mond tam.
 Ki ok ta tás nak szán va kér dez te:
 – Nem tud ja ön, hogy a tes ti fe nyí tés szi go rú an ti los? –
 Ám bár min dig ön ér ze tes vol tam és nem sze ret tem az in zul tust, 
tür tőz tet tem ma gam. Mo so lyog va vá la szol tam:
 – De igen! Vi szont en gem ar ra is meg ta ní tot tak, hogy amíg va la-
ki nek az er köl csi be lá tá sa nem fej lő dött ki, csak a fé le lem tud ja 
vis  sza tar ta ni a rossz tól. S ahogy én lá tom, még a fel nőt tek kö zött is 
igen so kan van nak, akik nek nem fej lő dött ki az er köl csi be lá tá suk. 
Más ként nem len ne szük ség in ter ná ló tá bo rok ra, bör tö nök re és 
akasz tó fá ra! Ami kor önök eze ket meg szün te tik, én le szek az el ső, 
aki ki ál lok amel lett, hogy egy uj jal se nyúl junk a gye re kek hez!
 Más részt! Ka to li kus va gyok. Ne kem azt ta ní tot ták, hogy Jé zus 
Krisz tus Is ten fia! Sőt va ló sá gos Is ten. A bib li á ban azon ban meg 
kel lett ta nul nom azt is, hogy még Ő is kor bá csot ra ga dott. Ké rem, 
tes sék tu do má sul ven ni, hogy én nem aka rok kü lönb len ni az Is ten-
nél! –
 Úgy lát szott, ez zel – a lo va gi as ság sza bá lyai sze rint – az af fér 
vé get ért. Őmél tó sá ga né hány má sod per cig ugyan csak szú ró san 
né zett rám, de nem szólt sem mit. Azu tán sar kon for dult és ment 
to vább. Én is sür gő sen vis  sza men tem a gyer me ke im hez.
 A tes ti fe nyí tés sel kap cso lat ban a vé le mé nyem min dig el tért a 
hi va ta los ál lás pont tól. Er re utal tam a gyer mek ko rom em lé ke it tag-
la ló rész ben is. Ma sem egye zik az zal. Meg győ ző dé sem, hogy van 
olyan eset, ami kor a szü lő, vagy a ne ve lő egye ne sen bűnt kö vet el, 
ha egy ide jé ben al kal ma zott nyak le ves sel nem té rí ti ész re az el té ve-
lye det tet. Nem az el lent mon dást nem tű rő nagy ké pű ség mon dat ja 
ve lem, meg győ ző dé sem, hogy ez zel eset leg egy akasz tó fát te he tünk 
fe les le ges sé. A ké sőb bi ek ben konk rét pél dá val bi zo nyí tom né ze tem 
he lyes sé gét.
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 Ez a kis in ci dens egy ál ta lán nem nyug ta la ní tott. Lett-lé gyen bár-
ki is az il le tő, az ak ko ri vi szo nyok nem hit tem, hogy ár ta ni tud. 
A ha di hely zet és a köz han gu lat an nál in kább ide ge sí tett.
 A nyi la sok egy re job ban éle dez tek. A fa lu ban is egy re na gyobb 
lett a hang juk. Nem tud tam meg ér te ni őket. Gon dol ko dó em ber nek 
ek kor már tisz tán kel lett lát nia, hogy Hit ler ezt a há bo rút el vesz tet te. 
S mi ve le együtt ro ha nunk a pusz tu lás ba. Nem vol tak ugyan el kép-
ze lé se im, de va la mi ször nyű do log tól tar tot tam. Vé gül ar ra a meg-
ál la pí tás ra ju tot tam, hogy kár töp ren ge ni, rá kell bíz ni min dent a 
sors ra.
A nyi la sok el len szen ve sek vol tak. Os to bá nak tar tot tam őket. Nem 
ér tet tem, ho gyan bíz hat nak a cso da fegy ver ben és a vég ső győ ze-
lem ben. El ke se rí tő volt lát ni el va kult sá gu kat s azt, hogy a gyű lö let 
láng ja mint csap egy re ma ga sabb ra. Ho va ve zet ez az út?
 Töp ren gé sem ben azon ban csu pán an nak a fel is me ré sé ig ju tot-
tam, hogy az em be ri ne met min den idő ben a bu ta ság és a fé le lem 
jel le mez te. A ha ta lom ra vá gyó, lel ki is me ret len ala kok min dig er re is 
ala poz tak. Ha va la ki nek nem si ke rült be ad ni a masz la got, azt meg-
fé lem lí tet ték. Min dig ne héz volt ge rin ce sen a lel ki is me ret sza vát 
kö vet ve él ni.
 Ne kem is kel le met len sé gem tá madt az egyik nagy nyi las sal. 
Sze ren csém re olyan em ber rel csap tam ös  sze, aki fen nen ba rá tom-
nak hir det te ma gát.
 Az egyik zsi dó csa lád ról esett szó, akit el hur col tak. Hogy a szü-
lők meg tar tot ták-e val lá su kat, nem tu dom. Fi ú kat azon ban meg ke-
resz tel tet ték. Mi vel ak kor volt el ső osz tá lyos, jól is mer tem. Igen jó 
vé le mé nyem volt ró la. Nem kü lön ben a szü le i ről. Nem áll hat tam hát 
meg szó nél kül, mi kor pocs kon di áz ni kezd te őket.
 – Mi a bű nük? Ki nek ár tot tak? – kér dez tem.
 – Zsi dók! – volt a vá lasz.
 – És ez bűn? Hány na gyobb gaz em ber van itt a fa lu ban is, mint 
ők? S azok nak nem le het bán tó dá suk! Kü lö nö sen, ha párttagok!– 
 Er re a vá gás ra tel je sen ki bo rult:
 – Vi gyázz, mert aki nincs ve lünk, az el le nünk van! – fe nye ge tő-
zött.
 Pró bál tam meg győz ni:
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 – Az in tel li gens em bert az jel lem zi, hogy he lyes az ér ték íté le te! –
Köz be vá gott:
 – Ne pa polj! Nézd meg az ér tel me ző szó tár ban a szó je len té sét. 
Az in tel li gens em bert a gyors fel fo gás és az al kal maz ko dó ké pes ség 
jellemzi!–
 – Én a gon dol ko dó ké pes sé get tar tom el ső sor ban jel lem ző nek. Ez 
a jó mel let ti el kö te le zett sé get je len ti. Nem tar tom in tel li gens nek, aki 
a gyű lö let re épít. A gyű lö let csak gyű lö le tet szül het. Csak a jel le mes 
em bert is me rem el in tel li gens nek! –
 Gú nyo san ne ve tett:
 – Hát vedd tu do má sul, hogy a szél há mos ok kö zött van nak a leg-
in tel li gen sebb em be rek. Min den ki el is me ri az in tel li gen ci á ju kat. –
 – Én nem! – vá la szol tam. 
– A pénz vágy és si ker el va kít ja őket. Vé gül nem is tud nak gon dol-
kod ni. Ezért buk nak azu tán le. Nem tu dom, de fel té te le zem, hogy 
ál lan dó fé le lem ben él nek. Az len ne ta lán jel lem ző az ér tel mes gon-
dol ko dás ra, hogy röp ke ha ta lo mért, vagy jó lét ért le ti por junk min-
den kit, aki nem oszt ja vé le mé nyün ket? –
 – A jel lem nek pe dig sem mi kö ze az in tel li gen ci á hoz! – 
rep li ká zott.
 – Sze rin tem pe dig el en ged he tet len fel té tel. Nem is me rem el gon-
dol ko dó em ber nek, aki egy áram lat nak hó dol va íté li meg em ber tár-
sa it. –
 – Megint a zsi dók ra cél zol? Hát tudd meg, hogy na gyon is meg-
ér dem lik sor su kat. Min den baj nak ők az oko zói. –
 – Mind an  nyi an? Ta lán még is van kü lönb ség kö zöt tük is! Kö zü-
lük is a szél há mos ok ár tot tak az em be ri ség nek. Va gyis sze rin ted az 
in tel li gen sek! S nin csen-e be lő lük min den ná ci ó ban elég? –
Hang ját fel emel ve mond ta:
 – Cso dál ko zom, hogy en  nyi re vé ded a zsi dó kat! Ta lán akad a 
ro kon sá god ban is? Vagy nem vagy ma gyar em ber? –
 Ez zel en gem is ki ho zott a sod rom ból:
 – Va gyok olyan ma gyar, mint te! Zsi dó ro kon sá gom sincs! Nem 
a zsi dó kat vé dem, ha nem az em bert. A gaz em bert so sem véd tem. De 
nagyrit kán szok tam gon dol kod ni is! Ezért a zsi dók kö zött is em ber-
nek né zem az em bert, s gaz em ber nek a gaz em bert. 
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Nem va kít el a gyű lö let! Ar ra vi szont kí ván csi len nék, hogy a há bo-
rú vé gén mi lesz a vé le mé nyed! –
Le né ző en csak en  nyit mon dott:
 – Bá nom, hogy szó ba áll tam ve led! De vi gyázz a bő röd re! Ha 
túl sá go san já ra tod a szá dat, akad hat, aki majd be fog ja. –
Az zal há tat for dí tott. Még ke zet sem fo gott, úgy ment el.
Mi u tán a ha di fog ság ból ha za ke rül tem, volt sze ren csém ta lál koz ni 
ba rá tom mal, s meg ál la pít hat tam em be ri (er köl csi) ér té két. Mon da-
nom sem kell, előt tem na gyon le já rat ta ma gát.
 Nem sze ret ném, ha az el mon dot tak után bár ki is té ves kö vet kez-
te té se ket von na le. So sem vol tam a zsi dó ság cso dá ló ja. El len ke ző-
leg! Már gye rek ko rom ban el ítél tem a zsi dó ke res ke dő ket. Na gyon 
nem tet szett, hogy sza va hi he tő sé gük – eny hén szól va – két ség be 
von ha tó. Em lé ke im közt ku tat va sok pél dát ta lá lok er re. Mi kor 
édes anyám ru hát vá sá rolt min dig al kal mam volt er ről meg győ ződ-
ni. Egy al ka lom mal pl. 20 P-re tar tot ta. Édes anyám ad dig al ku do-
zott, hogy le ment 16 P-ig. Ek kor meges kü dött gyer me kei éle té re, 
hogy ol csób ban nem ad hat ja, mert ne ki töb be van. Az tán mi kor 
édes anyám mal ki akar tunk jön ni az üz let ből, vis  sza hú zott, s vé gül 
12 P-ért meg kap tuk a ru hát. Ér tet len sé ge met ki is fe jez tem, mi re 
édes anyám ne vet ve vi lá go sí tott fel:
 – Min den zsi dó a rá fi ze tés ből él! –
 Di ák ko rom ban az új ide o ló gi ák apos to la it gyű löl tem ben nük. 
A ha di fog ság ból ha za tér ve pe dig a Rá ko si, Pé ter Gá bor és tár sai 
ál tal kép vi selt tár sa ság sem vált hat ta ki meg be csü lé se met. Még ma 
is csak un dor ral és utá lat tal em lék szem rá juk.
 Az igaz ság hoz tar to zik per sze az is, hogy a zsi dók kö zött ta lál tam 
pél da ké pül ál lít ha tó em be re ket is. Ilye nek vol tak, akik se be sü lé sem 
után se gít sé gem re vol tak, s a ha di fog ság ban szer zett is me rő söm.
 Is mé tel ten csak azt mond ha tom még is, hogy nem vol tam és nem 
va gyok a zsi dó ság imá dó ja. El len szen vem min dig na gyobb volt a 
ro kon szenv nél.
 – Mi re volt jó ak kor a ki ál lá som? – ve tőd het fel a kér dés?
 Két ér vem van er re. Az el ső: az édes apám tól örö költ men ta li tás. 
Őt örök el len zé ki nek ne vez ték. Az jel le mez te, hogy sze re tett bí rál ni 
és min dig a gyen gébb mel lé állt.
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 A má sik: ek kor ra az át élt él mé nyek ha tá sa nyo mán már igen is 
kü lönb sé get tet tem em ber és em ber kö zött. Nem ró hat ja fel sen ki, 
ha a két né me tet, vagy a két köz le gényt több re be csü löm ez red be li 
tiszt tár sa im nál! (Ők men tet ték meg vis  sza vo nu lás kor a sú lyo san 
meg se be sült, az orosz tél fa gyá ban élet te le nül ma gá ra ma radt ma g
yar zász lóst a biz tos ha lál tól. FT)
 A to váb bi ak ban sze ren csé re nem ke rült sor ha son ló in ci dens re. 
Ba rá tom mes  szi re el ke rült s ne kem nem volt sem mi kap cso la tom az 
ő elv tár sa i val. Fe nye ge té sét nem vet tem ko mo lyan, nem tar tot tam 
at tól, hogy va la mi ba jom szár maz hat az ös  sze tű zés ből. A nyi la sok 
ak kor még csak ug rál tak, de nem volt ke zük ben a ha ta lom.
 A front kö ze led tét egy re job ban érez tük. Fa lunk is be ke rült a 
bom bá zott öve zet be. Ed dig nem po tyog tak a kör nyé ken bom bák, 
no ha kö zel vol tunk Pest hez. Most azon ban egy re több ször, egy re 
gyak rab ban hul lot tak a kö ze lünk ben is. Ez a tény ér de kes meg fi gye-
lé se ket ered mé nye zett.
 Szom szé dunk ban volt egy fő or vos nya ra ló ja. Ne kik nem volt pin-
cé jük, így lé gi ri a dó al kal má val hoz zánk jöt tek át. Azon nal a pin cé be 
ment, ha nem is le he tett re pü lő zú gást hal la ni. Egy al ka lom mal 
na gyon kö zel esett le egy bom ba. Si ví tá sa és a rob ba nás el ké pesz tő 
ha tás sal volt a fő or vos ra. Sír ni, nyü szí te ni kez dett, 8 éves kis lá nya 
kü lön bül vi sel ke dett. Még ő pró bált erőt ön te ni édes ap já ba. Nem 
nagy si ker rel. En gem na gyon ide ge sí tett ez a gyá va ság. In kább fel-
men tem az ud var ra, mert at tól fél tem, hogy va la mi olyant mon dok, 
ami csa lád fői te kin té lyét örök re tönk re te szi.
 Mit kel lett lát nom? Szom szé dunk a bom ba be csa pó dá sa után egy 
asz tal la pot tart va a fe je fö lé ro hant a kö ze li er dő be. Ez már ne ve tés-
re in ge relt. Az em be ri gyá va ság és bu ta ság ilyen tö mény meg nyi lat-
ko zá sá val ed di ge lé nem ta lál koz tam.
Az idő nem állt meg. 1944 már ci u sa nem a ta va szi fu val la tot hoz ta. 
Der mesz tő, fa gyos lég kört árasz tott. Min de nütt a bi zony ta lan ság 
ér ző dött. Nem ta lál koz tam olyan em ber rel, – a meg szál lott nyi la so-
kon kí vül, – aki ne félt vol na a vár ha tó kö vet kez mé nyek től. A tel jes 
ta nács ta lan ság jel le mez te az em be rek leg több jét.
 Azu tán jött a Hor thy -nyi lat ko zat és a nyi las ha ta lom át vé tel. 
Mind in kább ös  sze ku szá ló dott min den. 
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So kan már a két ség beesés ha tá rán vol tak. Min den ki vár ta, hogy 
va la hon nan el iga zí tást kap jon. Ma gam is így vol tam. Még el kép ze-
lé sem sem volt a jö vő ről. Egy biz tos! Sem mi jót nem vár tam. Úgy 
érez tem: fel kell ké szül nünk a leg ros  szabb ra.
 Nem so ká ig kel lett töp ren ge nem. Ha ma ro san meg kap tam a be hí-
vót. Most is ma gam mal vit tem a ha di rok kant iga zol vá nyo mat. Nem 
volt rá szük ség. Még csak meg sem vizs gál tak. Mi kor az or vos nak 
fel em lí tet tem rok kant sá go mat, ezt a vá laszt kap tam:
 – Min den ki re szük sé günk van, aki nek fe je van! –
 Ez el len nem volt apel lá ta. Kény te len-kel let len meg kel lett ál la-
pí ta nom, hogy eme al kat rés  szel én is ren del ke zem. Aki él, an nak 
szük sé ge is van rá. Hi szen itt ta lál ha tók az oly an  nyi ra nél kü löz he-
tet len rá gó szer vek is. Be vo nul tam a ki egé szí tő pa rancs nok ság ra.
 Ha di fog ság ból ha za tér tem után ne kem sze gez ték a kér dést: – 
Mi ért nem csat la koz tam az el len ál lá si moz ga lom hoz? –
 Elő ször is: mert nem ha lot tam ró la, hogy ilyes mi lé te zik. Ám ha 
tud tam vol na is lé te zé sük ről, ak kor sem csat la koz tam vol na, mert a 
Szov jet uni ó ban szer zett ta pasz ta la ta im alap ján in kább vál lal tam a 
ve lük szem be ni el len ál lást, mint a be hó do lást.
 Így hát be vo nul tam. Kez det ben ott hon ról jár tam be min den nap 
a ki egé szí tő pa rancs nok ság ra. Ott csu pán ad mi niszt rá ci ós mun kát 
vé gez tem. Ér de kes mó don szó ba sem ke rült a ha di hely zet. Ta lán 
azért, mert mind nyá jan tisz tá ban vol tunk ve le.
 Nem so ká ig kel lett vár nunk ar ra, hogy to vább áll junk. Már igen 
kö zel ről hal lat szott az ágyú zás. Kí ván csi vol tam, ho vá me gyünk. 
Ar ra azon ban nem szá mí tot tam, ami vé gül be kö vet ke zett. Meg kap-
tam a pa ran csot, hogy fa lum le ven té it vi gyem nyu gat ra ……

Zárszóhelyett

 Te gyük fel még egy szer (és majd ké sőbb még sok szor, na gyon 
sok szor): ki is volt MA JOR JÓ ZSEF? A vá lasz nem egy sze rű. Kér-
dez zük meg er ről Őt ma gát. Az aláb bi „tel je sen ko moly ta lan nak 
hang zó” és an nak is szánt rész let is a ko ráb ban jel zett ön élet raj zi 
re gény ből va ló. 
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„Nagy em ber nek szü let tem!
 Hogy ez így van, bi zo nyít ják már a szü le té sem kö rül mé nyei is. 
A nagy em be rek szü le té sét ugyan is ágyú dör gés ad ja a kö zön sé ges 

ha lan dók tud tá ra. Úgy hal lot-
tam, hogy a trón örö kö sök szü-
le té sét 21 ágyú lö vés jel zi. De 
ak kor mi lyen fel adat ra szü let-
het tem én? … Mi lyen cél ból 
dob ha tott e sárgo lyó ra a Sors? 
… Ki cso da egy trón örö kös 
hoz zám ké pest? … Mert az én 
szü le té se met nem sze rény 21 
ágyú lö vés je lez te.
 Mi kor én szü let tem, szer te 
Eu ró pá ban dö rög tek az ágyúk. 
Nem egy nem zet, de az egész-
vi lág tu do mást sze rez he tett 
vol na hát ér ke zé sem ről. 
El kép zel he tő ezek után meg-
döb be né sem, mi kor azt kel lett 
ta pasz tal nom, hogy va la mi 
ok ból nem akar nak 
ész re ven ni. 

El ma radt az ál lam fők tisz tel gő lá to ga tá-
sa, – a kö te le ző báj mo sol  lyal, – nem 
ér kez tek dísz táv irat ok a vi lág nagy sá gok-
tól, sőt még egy rö vid cik kecs ke sem 
je lent meg egyet len új ság ban sem a nagy, 
egye te mes ha tá sá ban fel sem mér he tő 
ese mény ről. Szin te ész re vét le nül sur ran-
tam be ez ár nyék vi lág ba. Hi á ba a nagy 
em be rek sor sa min dig a mel lő zött ség 
volt. Na gyon sok szor csak a ha lá luk után 
is mer ték fel hal ha tat lan sá gu kat, és fog lal-
hat ták el he lyü ket a Par nas  szu son.”

KorabelifelvételaMajorszülőkről

MajorJózsefsíremléke
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 A Ma jor Jó zsef ta nár úr ról szó ló meg em lé ke zé sün ket zár juk 
most az zal a jó hír rel, hogy Üze net cím mel fo lya mat ban van ver se-
i nek nyom dai ki adá sa. Az anya gi hát tér még nem tel je sen biz to sí-
tott, ezért a vár ha tó an ez év nya rán ma gán ki adás ban meg je le nő 
mű vet a Gö di pol gá rok ada ko zá suk kal nagy mér ték ben se gít he tik. 
Így ta lán va ló ra vá lik sze re tett Jós ka bá tyánk vá gya, és tény leg 
el fog lal hat ja mél tó he lyét Ő és mű ve egy aránt. Egy szép ver sé vel 
zá rom e kis ös  sze ál lí tást, meg kö szön ve és öröm mel tel je sít ve a 
Gö di Al ma nach fel ké ré sét

Bárhová fussunk is
Üldöznek a képek,
A rég letűnt idők:
Az édes emlékek.

Utánam jönnek a
Város zsivajába,
Az erdők mélyébe,
A falu sarába.

Látom a kis házat
– Eperfa ölében, –
Hol egy gyermek játszott
Régen,.. nagyon régen,..

A házőrző kutyán
Lovagló porontyot,
A pajkos, csintalan,
De édes koboldot.

Látom a rám hajló
Gondban kopott arcot,
Mely engem a mesék
Királyának tartott.

S ilyenkor nem nézek
Az utca mocskába,
Igézetben tart a
Képek színpompája.

Gyermek leszek újra,
– Mesét váró gyermek, –
Szívem békességgel,
Boldogsággal telt meg,

Felülök, – mint régen, –
Jó apám nyakába,..
– S gyí lovam!.. Mehetünk
Szép meseországba! –

EMLÉKKÉPEK: MESEORSZÁG
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SVÁBY LA JOS

GÖ DI KI KI CSO DA?
Em lé ke im

 A Du na te le ví zió 2004. tél vé gén be mu ta tott egy fil met a nem ré
gen nyu ga lom ba vo nult Kos suth dí jas mű vész ről, egy ko ri alsógödi 
kis di ák ról, Sváby La jos ról. Kész te tést érez tem ma gam ban, hogy fel
hív jam. Jól eső be szél ge tés volt mind ket tőnk ré szé ről.
 Sváby La jos sze rény em ber lé vén csak több szö ri un szo lás ra volt 
haj lan dó a cik ket meg ír ni. kisérő levelének sorait idézve:„…megír
tam emlékeimet; gyermekkoromról, gödről, életem alakulásáról.”
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 2004 feb ru ár 4-én be töl töt tem 69. élet éve met. Meg öre ged tem. 
Velemellentétbenazidőmegtanultszaladni,nemfulladkimintén.
Azidőfut,énmegcsakvándorolgatok,PetőfiSándorralszólván:
 „Ván dor lok csüg ge det ten
 Az örökkétartó je len ben”
 Ám mégsem mindig „csüggedetten”, hiszen azt tapasztaltam,
tapasztalom,hogynemegyszerűenvagyokhetvenéves.Mindenféle
évesvagyok;holennyi,holmegamannyi.Fogommagamat,ésöt,
három, húsz, negyven, vagy harmincéves vagyok; ahogyan a szí
vem,alelkem,azemlékeimdiktáljáknekem.
 Azöregedéssemfoghatóbenéhányszabályba,amelyekszerint
azévekmúlásávalegyrebölcsebbé,netánegyrehülyébbéválnál–
ilyennéisválok,megolyannáisválok.
 Belátóbbembersemlettem,jóllehetkevesebbszeradomlátható
jelétmérgemnek,elégedetlenségemnek.Méltóbblenneviszont,ha
avénülésjobbanéstöbbszörfigyelmeztetnearra,hogygyakrabban
észrevegyemajót,aszépet,különösen,haembertársamnakköszön
hetem.Aztse figyeljemannyira,hogymekkoradarabotkaptama
jóból,sőt,hakapninemissikerült,deazadásnak–segítségnek,ha
csakaszándékátisészleltem,köszönjemmáris,–köszönetérte.
 Nagyszerencsém,hogyfestőlehettem–mertbárafestőisazt
kérdezi folyton,amiaszínész,az író,azenész,aköltő:„Ki tiltja
meg,hogyelmondjammibántotthazafelémenet?”–mégisafestő,
másmódonkérdez,ésmásmódonfelel.
 Afestőjobbantudrejtőzködni.Kevésbélehetaztmondani,hogy
amitmegfest, az ővele történt. Látszólag több áttételen keresztül
tárgyiasít.Elmékeittapinthatóanyagba,szinteafestékbekeverheti.
 Bármitisfestmeg–tájat,vagyembert,rútatvagyszépet,bármi
lyenhelyzetben–kosztümbenalakít;afestőisazérzéseit,érzéke
léseit,emlékeit,élményeittárgyiasítja,festi–denagyszerencséjé
re,látszólagmegbújhatmegfestettélete,képe–vásznamögött.
 Ezért aztán a festő elmondható élete nem is annyira érdekes,
hiszenazértlettfestő,mertmásmódon,példáulszavakkal,monda
tokkalnemtudná jólelmondaniazéletét.Csakaz író tudtaolyan
szépen megjeleníteni, elmesélni az édesanyját, ahogyan Móricz
Zsigmondtettea„Hétkrajcár”címűnovellájában.
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Igaz ugyan, hogy Rembrandt se festette meg rosszabbul a maga
édesanyját.
 Festő létemre,mostmégismegpróbálok írásban,valamennyire
visszaemlékezni életemnek arra az idejére, gyermekkoromnak
azokraazéveire,amelyeketAlsógödön,Gödöntöltöttemel.
 Legelőszörkilencévesen,1944telénláttamafalut.Afrontkel
lős közepén jártunk erre. Dunakesziről, a Révdűlőből indultunk
útnak,fölfelé,Vácfelé,mertDunakeszinélmárkétheteálltafront.
Anémeteknagyonerősentartottákmagukat.Édesanyámzsidószár
mazásúvoltésféltünk,hogyhamégtovábbtartafront,akkorelis
vihetnekminket,hiszenazalaginyilasházban,mároktóberbenmeg
kellettjelennie.Valamennyicókmókotösszeszedveelisindultunk
Vácfelé,azoroszokfelé.Aszomszédbólisjöttekvelünknéhányan,
mertőkmegaleventekorúfiukatféltették.
 Dunakeszinmárhároméve,édesanyámtestvérénekazújháza
melletti kis házban éltünk, ami annakidején azért épült, hogy a
nagybátyáméknak legyen hol lakniuk, amíg felépítik az igazit, a
nagyobbházukat.
 Imrebátyám, a Járműjavítóbanvolt lakatos szakmunkás.Őket
1944 nyarán hurcolták be a pesti gettóba, majd onnan tovább.
Afeleségévelegyüttmindkettejüketmegölték.
 Hozzájukúgykerültünk,hogyavárhatóháborúskörülményekre
tekintettel,legyenegyüttacsaládnaklegalábbezarésze,ésanyám
is tudjon segíteni nagybeteg, gyomorrákos Juliskanénémnek. Így
kerültünkAbádszalókrólDunakeszire,Gödrepedigkésőbbaféle
lemkergetteacsaládot.
 ValahogyanelvánszorogtunkVácig.Télvolt,hidegvolt.Ágyúz
tak,lőttek–fáradtakvoltunk,szörnyűvolt,fáztunk.Váconnéhány
napra megálltunk, befogadtak a püspöki pincébe, ahol rengeteg
ember– tömeg szorongott.Később jobbhírekethallva, indultunk
viszszafelé.Gödreérkezveaztahírtkaptuk,hogyDunakeszinmég
mindigállafront,ígyaztánmaradnikellett.Aközségházánálegy
aszszonyaztmondta,hogyakiknélőcselédkéntdolgozik,azacsa
ládmégnemjöttvisszaadeportálásból,szálljunkmegabbanaház
ban.Úgyrekedtünk,–miazthittükcsakegyrövididőre–Gödön,
hogymásnap,oroszkatonákisbeköltöztekaházba.
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Azoroszokmegtudták,hogyapámórásésaszerszámjaiisvelevan
nak.Az oroszok órákról aztán igazán gondoskodtak.Apám éjjel
nappal javított, soha annyitmég dolgozni nem láttam.Aztán egy
éjszakaránktörtékazajtókat,ésazégvilágonmindenkészéskészü
letlen,jóésrosszórátelvittek,elraboltak.Másnapjötteka„tulajdo
nos” oroszok és követelték az óráikat.Mutatták a fát, hogy hova
kötikmajdfelapámat.Éjszakaszöktünkel.Szekérrel,vonattetőn,
minél messzebbre igyekezvén, valahogy levánszorogtunk oda,
ahonnaneredetilegisjöttünk,aszülőfalumba,Abádszalókra.
 A harmadik elemit ott jártam. Rajzkészségem ott vált először
valamelyesttágabbértelembenisköztudottá,mertatanítónk,ővolt
az alvégi református iskola rektora is, akiminden tárgyat tanított
(összevonthatelemisosztályvoltunk)Benderektorúrfelfedezte,
hogyszeretekrajzolni; reámbíztahajdani tanitóképzősmintarajz
lapját.Alkalmankéntrámutatottanapifeladat–rajzra,ésénazta
néhány centis színes ceruzával készített valamit, színes krétával
felrajzoltamfestettematáblára,ahonnanagyerekekazutánvízfes
tékkelráfestettékapapírjaikra.Talánezértisnemrajzoltamsokáig
ezután.Közbenhallottukkintről akiabálást–hol abaromfiakkal
veszekedett,holafeleségével.
 Harmadikoskorombannagyonmegtanultamkukoricátmorzsol
ni,miközbenazegyszeregyetüvöltöttükarektorútparancsára,de
tanultamnagyonsokgyönyörűreformátuszsoltártis,mertazisko
lábajókorán,márhétórárajártunkanapikétzsoltárfelmondására.
Benderektorúrelképesztőtenyereseketosztogatott–igazibékebe
linádpálcával,hanemtudtavalakiazsoltárt.Egyszeréniskaptam
egyet,majdnemelájultam.
 Falunakkor,közvetlenülaháborúután,aligjavíttattakazembe
rekórát,nagyonnehezenéltünk.Ígyaztán1946nyaránmégiscsak
visszaköltözködtünkGödre.Szilágyiékfogadtakbeminket,aren
desházukmellettikisházukba szintén, aholmégpadló semvolt,
csakahomokraraktaktéglát.
 Dunakesziremárnemmehettünk,hiszenabbaaházbamárrégen
beköltöztek.Apám újra sokat betegeskedett – hol dolgozott sze
gény,holnem.
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Anegyedik elemitGödön jártam.Az ötödik osztályt viszontmár
ismétmáshol–Szerencsenvégeztem,mertanyámtestvére,Margit
néném,segíteniakarvánrajtunk,meghívottmagukhoz,befogadtak.
 Velem egykorú unokatestvéremmel Zolival jártunk együtt egy
osztályba. Egy évig szenvedtem,mert versenyt kellettmagolnom
Zolival,akiegyszerielolvasásután,szintelefényképezteaszöveget
–márisfújta.Rettenetesennehézvolttartaniveleakikerülhetetlen
versenyt.Amúgyistelevoltambajjal:hanemiséreztették,énmaga
matbefogadott,szegényrokonnakéreztem.Hiszenazisvoltam.Ott
akartak tartani,hogysegítsenekrajtunk,deénvissza,hazakönyö
rögtemmagam.Hónapokignemhogynevetni,mosolyognisemtud
tam.Szegényanyámlátta–sírtismiatta.
 Az194748as tanévetmárújraGödön jártam.A678.osztá
lyokat–1950igottvégeztemel.Ezazaháromév,amitösszefüg
gően töltöttemGödön, tizenkét éves koromtól tizenöt éves koro
mig. Ezek az évek mindenkinek fontosak, meghatározóak.
Viszonylagjótanulóvoltam,deazirodalmonkívül,semmilyenmás
tárgy nem érdekelt.Órák alatt ismáshoz járt az agyam, nehezen
tudtam figyelni, elkalandozott a lelkem. Ostoroztam is magamat
érte.Csakjóvalkésőbb,márazérettségiutánjöttemráarra,hogy
nemvoltolyannagyhibaezsem,hiszenmindenlátvány,amiugyan
elterelteafigyelmemet,ugyanakkorújabbésújabbasszociációkra
késztetett.Anapfényhavillant,haáltalamegváltoztakaszínek,ha
bárkirámnézett,haatársaimarcátnéztem,ésfolyvástfigyeltem,
láttammagamatis.Minthavisszaláttamvolnaasajáttekintetemet.
 Természetesenlenéztemmagamatemiatt,mertúgyfogtamföl,
hogykoncentrálni sem tudok.Mostmár tudom;munka volt ez is.
Amagammódjánvizsgáltamavilágot:tárgyróltárgyraugrálva,de
sajnossohasematanáráltalirányítottdolografigyelve.
 Amikormárarajzolást,afestéstgyakoroltam–tanultam,csak
akkor jöttemráarra,hogyművészetiértelembenis ígygondolko
zom.Afigyelmemugrálvalamilyenszellemitérben,aholazönkén
telenülfelötlőérzékiésszellemitörmelékekellenőrzéseáltalkap
nakújraértelmetamegélhetőszínek,aformák,aterek.Asszociáci
ók tömkelegéből válogat aművész, újrateremtve amég sohasem
látott,vagyhallottújdimenziót.Látszólagösszenemtartozószínek,
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formák,szavakvagyhangokátrendezésébőlrobbaneggyéametafo
ra is.„Rózsaujjúhajnal”–olvassukHomerosznál,ésfeltámadlel
künkbena legszebb, az igazi hajnal, –márpedig semahajnalnak,
semarózsánaknincsenekujjai.
 Amagammódjánmegfigyeltemavilágot,de figyeltemmaga
matis,aztareménytelenszegényfiút,kinekhasonmásáról,irodal
mielődjéről,KosztolányiDezsőolyansokattudottéselmesélt.
 Az ilyenfajta figyelemről, szemlélődő szomorúságról írja
Kálnoky László: „… Minden gazdaságos és célirányos. E cél
nagyonszemélyes,mondhatnámterapikus:helyreállítanilegalábba
szellemiegészséget.Ésaterápiaeszközei:azagyógyítópesszimiz
mus, amely megtanít a szembenézés bátorságára, és az a költői
szépség,amelytovábbtudjasugároznieztabátorságot.”
 Gyermekfejjelnemfogalmazódhattakmegbennemezekagon
dolatok,mégisilyesfélekéntérezteménis.
 Ötvenhatvan évvel ezelőtti körülményekről töprengek, és egy
régenvoltgyerekről,akiazonbanmégmostisélbennem,ahetven
évesöregemberben.
 Kevesettudhattam,desokmindentéreztem.Mennyireigazavan
MóriczZsigmondnak,akiaz„Életemregénye”címűkönyvébenezt
írja,hogyvan,–„amirőlsosemertembeszélni,mertrögtönmeg
szűntemléklenni,azonnalérzésséalakultát,sazemberazérzéseit
nemleplezhetile,legfeljebbhamárcsakérzésemlékek.”
 Tiltássáválikbennemisagátlás,hiszenamitelmondanilehet,az
mindcsaktörténet,azúgysemérsemmit,hiszenaztmindenkitud
hatja.Azigazánfontosatnemislehetleírni,hiszenvanazúgy,hogy
egysóhajtásban,egytekintetbentöbbmindenrejlik,mintbármilyen
hosszúszövegben.
 Aháborúutáninegyvenesötveneséveketéltük.Anyámékbele
keveredtekazakkori,helyi–KommunistaPártkezdetidolgaiba,de
hátnagyonnaivakvoltak,megszegényen,szerencsétlenül–tisztes
ségesekis,hamarmásokkerültekelőtérbe,másoklettekahangadók.
 AnyámévekigvártahazaImrét,abátyjátadeportálásból,hátha
tévesekahalálárólérkezetthírek.Éjszakánkéntnemegyszerkiro
hanthazajthallott,hogymegjöttazImre!Szintemindencsaládvárt
hazavalakit.
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 Énrámanagymozgalmiéletbőlannyihárult,hogyaziskolában,
azúj„Pajtás”újságelsőnegyvendarabjátrámsózták,hogyadjamel.
Énazonbannemnagyonismertemmégagyerekeketsemafaluban,
olyannagykereskedőpedigmégmasemvagyok.Nemkellettsen
kinek,nemisadtamelegydarabotsem.Otthoneldugtamvalahová,
demindig–sokáigrettegvevártam;milesz,haelszámoltatnak?
Nemérdeklődött soha senki, csakazéletemetnyomorította,hogy
biztosan csalónak néznek, tartanak. Sokat kellett dekorálni is –
nagyonutáltam.
 Torzak,szörnyűek,nehezekvoltakazokazévek,deazéncsalá
dombanrendszertőlfüggetlenülisszerencsétlenülmentekalakultak
adolgok.
 Azértlassan,jöttekhazaaférfiakahadifogságból.Egynaplát
tuk,hogymegjöttMajor József tanítóúr is.Kint sétált sántítva a
homokosiskolaudvaron–megfagyottalábaafronton.Azőmeg-
jövetelenagyváltozásthozottazénéletembenis,hiszennagyonjó
tanárvolt,éskülönösember.Későbbmódomvoltjobbanismegis
mernem, egykicsit rajzilag is istápolt engem.Szintenmindenhez
érzett,defőkéntagyerekekhez.Osztályfőnökünkisvolt,deamia
legfontosabb:beindítottaarepülőmodellezőszakkört.Ezaszakkör
sokat jelentett nekem.Nagyon szerettem amodellezést. Imádtam
belefeledkezniapontosságotmegkövetelő,finom,érdekesmunká
ba.Hamindentjólésgondosancsináltam,mekkoraörömésizga
lomvolt repíteniagépet.Azénmunkám, figyelmemműködött–
repült a kis vitorlázó szárnyaival.(Lásd még: Üzenet: Emlékezés 
Major Józsefre. Szerkesztő megjegyzése)
 GyönyörűvoltahosszúgödiDunapart.Rejtelmeket– titkokat
hordozott,őrzöttaszúnyogsziget.Különös,várszerűbástyaépült,a
sűrű,nádassalövezetttenyérnyiméretűFeneketlentómagaspartja
fölött.Atóbankedveskisfeketevizicsibékhúztákacsíkokat.
 Egy alkalommal érdekes fiatalemberek, fiúk, lányok érkeztek.
BeköltöztekazelhagyottkifosztottBeckÖdönvillába,ahovanéha
bemerészkedtünk a barátaimmal.Még sárga agyagot is loptam a
verandáról,aholegyféligkészkőszobormeredtabemerészkedőre,
mintegyvalóságosgólemalak.Afiatalemberek,apestiképzőmű
vészetigimnáziumbóljöttek.ElleptékaDunapartját.
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Tábori festőállványaikon festettek, rajzoltak. Nagyon vonzottak
engem.Lestemőket. Évekmúltán egyiketmásikatmeg is ismer
tem, hiszen a gyermekkorban 45 esztendő hatalmas különbséget
jelent,utóbbazonbanazévekösszemásznak.Lobogószőkehajával
ugráltállványaelőttaSzőnyitanítványMóritzSándor,márévtize
dek óta halott. Ott bohóckodott, vidámkodott a lányokkal Gacs
Gáboris,agrafikus,akikésőbbkedvesbarátomlett.Folytonkörü
löttükólálkodtam.
Gábormégemlékezik is arra,hogyegykisfiúottGödön,mindig
kerülgette,leste,figyelteőket.
 OlysokszormentemaKincsemistállómellett,aNemeskériföl
dekmentén,aholhatalmasfodrosparadicsomokatéscsodálatosan
édeskaralábékatlopva,azokatharapdálvaballagtamaDunapartjá
ra.Voltottegykispatak,amibenkáprázatosnaphalakat,éssíkosse-
lymesaranylókicsicompókatlehetettfogni.Ámfőlegbúsulniszo
morkodni lehetett, a kis szigettel szembeni partfal áradás mosta
agyagpadjain.
Vallatniszerettemvolnaasorsom,jövendőmfelől,mileszbelőlem
–lehetebelőlemvalami?
 Gyermekkorunkbannehezenmúlnakanapok,pontosabbanszól
va – szertelenül: hol így, hol úgy, de az évek bizony cammogva
telnek – mégis betelnek. Nyolcadikosok lettünk. Már egykét
reménytelen plátói „szerelmemen” is túl voltam, ami abból állt,
hogyegyfüzetpapírtvalahogy teleírazember,aztánvékonyhen
gerbesodorja,majdvégigkeresztbe,átmegátnyomkodva,eljuttat
javalamelyik,egyvagykétcopfosnagyonszépkislányhoz–osz
tálytársához.Hanetánhasonlósodratúválasztiskap,akkoratalál
kánmárcsaknagyokatkellhallgatni,nagynehezenkinyögvemég
iscsak egykét közömbös mondatocskát, majd szégyenlősen, a
helyrehozhatatlankudarcólomsúlyávalmegterheltenelválni,mert
annakakislánynakmárissietniekellvalahová–ígyazonnyomban
megszületikareménytelenszerelemésakiábrándulásisaszépkis
lánybólis,magambólis,determészetesenavilágbólisegyben.
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 Va la mi kor, úgy öt ven öt éve, egy
más hoz kö zel lak tunk, a Vas út ut cá
ban. Aho gyan az len ni szo kott, a 
fi a ta labb fi gye li, mit tesz az idő
sebb. Így ma radt meg La jos em lé ke
ze té ben egy fa ra gá som 1948ból, 
egy Krisz tus fej. Még ar ra is em lé
ke zett, hogy tű zi fá hoz fel da ra bolt 
hárs fá ból fa rag tam bics ká val. Édes
apám mond ta nagy ko mo lyan, 
Krisz tus ké pe ott van min den szik la
da rab ban, fá ban, „csak a fe les le get 
el kell tá vo lí ta ni ró la”.
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 La jos nagy bá na tá ra, nem 
ma radt fény ké pe fi a tal ko rá ról, 
alsógödi di ák éve i ről.
 Ká sa Lajosné, Ró zsi ka si e tett 
se gít sé gem re, ő volt az 1950ben 
nyol ca di kos di á kok osz tály fő nö
ke. Ahogy so rol ta a ne ve ket, em lí
tet te Czadró Er zsi két is. Ne ki 
kö szön het jük az 1950es tab lót, a 
kép bal szé lén áll. A kö zép ső sor
ban jobb ról a har ma dik Sváby 
La jos. Az osz tály kép és az if jú ko ri 
port ré má so la tát Hohner Mik lós 
ba rá tunk ké szí tet te.

 Itt kell be mu tat nom a 
Polgárdi Lajosné Ki rály 
Edit jó vol tá ból meg őr zött 
egyik el ső ere de ti Sváby
képet. A „Ve sze ke dő ba rát
nők” cí mű al ko tás ugyan is 
az ő em lék köny vé be raj zol
ta tott dia ké sőb bi Pan ka 
óvó né ni (Ferbert Antalné) 
ké ré sé re. 

(Bátorfi József visszaem
lékezése)
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 1950benÉvanővéremmeghalt.Tüdőbajosvolt,háromkaver
nával.Hazaengedtékakórházból,valószínűentudva,hogyutoljára.
VelevoltamPestenaBástyamoziban,amikor tüdővérzéstkapott.
Ömlöttaszájábólavérszegénynek.Néhánynapmúlva,huszonkét
éveskorábanmeghalt.
 Anyámékösszeroppantak.Nemsokkal a temetésután,kétség
beesésükbe,szerencsétlenségükbe,–felszámolva,kapkodva,pedig
már viszonylag tisztességesen laktunk, leköltöztek Somogyba,
Kistótvárospusztáraapámkéttestvéréhez.
 Azon a nyáron én már dolgoztam.A pusztán, a cséplőgépnél
kaptammunkát,pelyvahordólettem,megmindenes.
Iszonytatóvoltazahónap,csontsoványanvégeztem,depénztkeres
tem.EngemGödrőlVácraírtakbegimnáziumba,dehátezmárnem
voltérdekes,mertaközelilakhely,számomramegszűnt.Katinővé
remékfogadtakbemagukhoz,akikBudánlaktak.Ígyiratkozhattam
beaToldyFerenc reálgimnáziumba.A testvéreméknélmásfél évig
laktam.AztánanyámékújravisszaköltöztekGödre.Apámegyrebete
gebb lett, így anyámnak kellett dolgoznia. Befogadták őket
Gödpusztára,egyrégicselédházba.Anyámparasztimunkátvégzett,
T.Sz.Cs.taglett.Aligéltekmegaszörnyűmunkamellett.
EttőlkezdveholGödpusztáróljártambevonattalBudapestreagim
náziumba,holtovábbraisanővéreméknyakánlógtam.Későbbmár
ittse,ottse,ismerőseimszenespincéjébenislaktamBudán.
 Márnegyedikgimnazistakorombantörtént,hogynagyszeren
csémre,egybarátomtanácsára,beiratkoztamaDésiHuberestirajz
iskolába.Nyomorúságomide,nyomorúságomoda,életembenelő
szörmagamrataláltam,hozzámhasonlóérdeklődésűemberekközé
kerültem,boldognakéreztemmagamat.
 Ráébredtemarra,hogytudokkoncentrálni,éreztem,hogyjaví
tani, alakítani is tudom amunkámat, a rajzot, a tanulmányomat.
Folyton éhes voltam és szinte rongyos, de engemetmár csak az
érdekelt, hogymikor lesz esteötóra, hogymehessek rajzolni az
estiiskolába.Úgyérettségiztemle,hogytanuláshelyettiscsakraj
zoltam.Valahogysikerültmégislevizsgáznom.Mégazonanyáron
elmentemdolgozniaFehérváriútraafonógyárba–(amúgyisdol
goztammindenszünidőben)–ésanyárvégén,akeresettkispénz
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ből valamennyire kiruházkodtam. Anyám segített ruhát venni a
Telekitéripiacon.
 Akkorénmárvidámvoltam,mertanyárelejénfelvételiztema
MagyarKépzőművészetiFőiskolába.Afelvételinéreztem,hogyjól
megyamunkám,jólalakularajzom,ésakihirdetésen,afelvételt
nyerteksorolásakorvégremeghallottamanevemet.
 Szeptembertől volt hol laknom; aFőiskola diákszállója lett az
otthonom.Ösztöndíjat iskaptam,hanemissokat,dekarácsonyra
abbólmáranyámnakisvettemegykötöttkesztyűt.
 Nagyfestőművészhez,csodálatosankedvesemberhezésnagyon
okostanárhoz,KmettyJánoshozkerültem,őlettamesterem.Állan
dóanrajzoltam,mégesteisazágybanhanyattfekve,hamármást
nemlehetett,akkorasajátlábamatrajzoltam,élvezvearövidülés
neka„skurcnak”csodáját.
 Ötvenévvelezelőtttörtént,tizenkilencévesvoltam,életemelső
igazinagygyőzelménekörülve,bíztammagambanésajövendőben.
1954szeptemberében,hónomalattarajztáblával,boldogansiettem
azőszfényeibenfürdőAndrássyútonazISKOLAfelé,aholakkor
még olyan festők tanítottak, mint: Kmetty János, Barcsay Jenő,
BertnáthAurél,SzőnyiIstvánésPórBertalan.
 Amitakkorelkezdtem,aztfolytatomamainapig,dehiábaraj
zoltam,festettem,dolgoztamannyit,mégmindigsokkaltöbbkér
désemvan,mintfeleletem.
 HatévigjártamaMagyarKépzőművészetiFőiskolába.Szegény
apámismeghaltközben.AnyámahúgommalSzerencsreköltözött
–folytatvaörökösvándorlásukat–deszükségisvolterre,mertaz
unokatestvéremet,TatayZoltánt,akiakkorazÁllatorvosiFőiskolá
rajárt–1956banmegöltékazoroszok.Margitnagynénémegyetlen
gyermekük–fiukelvesztésébemajdnembeleőrült–orvosikezelés
alattállt.Anyámsegítettahogytudott.
 1960banvégzetemelafőiskolát.Milliószortöbbkétséggeljöt
temkionnan,mintahogybementem.
 BeutalótkérteméskaptamKecskemétreaMűvésztelepre.Éle
tembenelőszörlehettemegyedülegyműteremben.Dolgoztamújra
–festettem,kerestemmagamat.
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 Kezdtemkiállításokraküldenikisebbképeket,önarcképeket.Itt
ottmárdíjakatiskaptam.
 1963banmegnősültem.Feleségemgyógypedagógusnakkészült.
Dunaújvárosbanépültekműtermeslakások.Azegyiketmegpályáz
tam,ésmegisnyertem.AbbanazévbenDerkovitsösztöndíjatkap
tam.Megszületett első gyermekünk Zsófia.A feleségem is állást
kapott,tanított,ésközbenszereztemegadiplomáját,aGyógypeda
gógiaiFőiskolán.
 Jóműtermeméslakásunkvolt,mégsemszerettünkabbanalég
körbenélni.VisszaadtukaMinisztériumnaka lakást,és1965ben
visszaköltöztünkBudapestre.Kétéviszűkösségután,végre,1967
benújrasikerültlakástésműtermetisszereznünk.Azótais,37éve
vanmár,hogyugyanittlakunk.
 1967ben fiunk született; András. Nemsokára édesanyámat is
magunkhoztudtukhívni.1982benbekövetkezetthaláláigtöbbnyi
revelünklakott.
 Nem lettünk hűtlenek a Dunához. Évekig béreltünk egy kis
házat,nyaralónak,Kisorosziban.Későbbházat–telketisvettünk,
ígyaztánateletPestentöltjük,detavasztólőszig,mindigKisoro
szibanélünk,szinteegészenaDunamellett,hiszenaházunkapar
titelkenépült.
Énottközvetlenülavízrelátok,ésaműtermembőlcsodálhatoma
lemenőnaptündöklőszíneibenfénylőDunát.
 Expresszionista hajlamú festővoltamésvagyok.Szeretem,ha
megszületnekavásznamonajelek–mégis,folyamatosellenőrzé
sekfegyelmekell,hogyszűrjeazindulatot.Örökösambivalenciák
közepettejönlétre–születikmegakép.Azéletbenis,csakritkán
zajlanakegyértelműfolyamatok.
 Fontosak a történetek, hiszen a körülmények sodorják is az
embert,ésritkaéskevésazazidő,amígegyenletesen,nyugodtan
visziavízahátánahullottfalevelet.Alegkisebbszélisfodrotvet
avízenésbukik,sodródik,fordulmárisalevél,visszaiskanyaro
dik,majdújramegindul.
 Minden ember élete fordulatokban gazdag. Sok nagy regény
kitelne a legegyszerűbbnek látszó, eseménytelennek tűnő ember
életénektörténeteiből.Azeseményekalakítanak,formálnakminket.
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Sok mindenben hasonlítunk egymáshoz, hiszen azonos időben
éltünk–kortársakvagyunk.Azeseményekre,adolgokraazonban
mégisszemélyesenreagáltunk–alkatunk,hajlamainkésképessége
inkszerint.Emlékeinketissorsunkdeterminálják,ésúgytapasztal
tam:nagyigazságazamitKölcseyFerencleírt:
 „Azéletutaikeresztüljárnakegymáson;sleggyakrabbanelveink
szentségesemoltalmazhatmegakártévedéstől,akárfélreértéstől.”
 Igyekszem mostmár rövidebben, életrajzszerűen mondani el,
melydolgoktörténtekvelemtovábbiéletemsorán.
Fiatalokvoltunk,dolgoztunk,ésneveltükkétgyermekünket.Festet
teméskerestemabennemrejlőlehetőségeket.Igyekeztemkiállítani
aképeimet.Kaptamrosszkritikákat,defogalmaztakmegrólam–a
munkáimróljóvéleményeketis.
 1972ben volt az első gyűjteményes jellegű kiállításom a
Műcsarnokban. 1973ban Munkácsy Mihály díjjal tüntettek ki.
1985benÉrdemesMűvészkitüntetéstnyertem.
 1975benSomogyiJózsefszobrászművész,akkorirektor,meg
hívott tanítaniaMagyarKépzőművészetiFőiskolára.Visszakerül
tem abban az intézménybe, ahol tizenkilenc évesen elkezdtem
tanulni, gyakorolni hivatásomat, a festészetet. Büszke voltam és
boldog,miközbenizgultamfélveafeladattól.
 Tehetséget, művészetet tanítani nem lehet. Lehet azonban, a
művészetgyakorlásaáltalszembenézni–szembetatálkozniönnön
magunkkal.Atanítványaimmal,azőmunkáikkapcsángondolkoz
tunkaművészetialakításlehetőségeifelül.Korunkművészetében,
nemamunka technikaikivitelezésénekagyakorlatielemeia leg
fontosabbak.MárDavidotisfelmérgesítetteegytudálékosismerő
se,akiazzaluntatta,hogyvégnélkülbeszéltafestőeljárásokrólés
afestésmódokról.Davideztfelelte:„Mindeztmárakkoristudtam,
amikormégsemmitsemtudtam.”
 Fiatalemberek, fiatal festők között élhettem.Vitattuk együtt a
világot.Arrakésztettemőket,hogybizonyítsanak,ésarra,hogya
festettjelekviszonylataibanavilág–egeketostromlógondjainaka
feszülésétlássák.Bíztattamőket,hogymerjékamunkájukatfolya
matosanalakítani,megváltoztatni,újrakezdeni.Napontaszenvedé
lyestörténetekszínterelettazújramegtaláltiskola.
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 Zsófialányunk,angolportugálszakonvégzettazELTEBölcsé
szettudományiKarán.Későbbférjhezment.Aférjeamerikai.Két
gyermekük született:Audrey és Leon. Néhány évet itthon éltek,
azutánPárizsbanlaktak,majdAmerikábaköltöztek.Őketritkábban
láthatjukAudrey unokánk most 9 éves, Leon 7 éves.Az iskolai
tanulásmellettnagyörömmelésszorgalommalzenélniistanulnak.
Andrásfiamamédiaterületéndolgozik.Arádiózásnálkezdte,majd
a televízióhoz került. Jelenleg a TV2 szerkesztője és producere.
Többműsortéssokembermunkájátirányítja,szerkeszti.Afiamis
megházasodott,ésnekikiskétgyermekükvan.Tamás8éves,máso
dikoselemistaésPéter,6éves,mégóvodábajár.Négyunokánkvan
tehátésnagyboldogság,hogylegalábbafiamcsaládjátéskétkis
unokánkatbármikorláthatjuk,ővelüksokatlehetünk.
VisszakellmégkanyarodnomaMagyarKépzőművészetiFőiskolán
eltöltöttéveimhez.
 Anyolcvanasévekvégén,arendszerváltoztatásidejénegyiknap
rólamásiknapraváltoztakadolgok.Aváltoztatásokmértékét,ará
nyait csak kevesen érthették.Valamennyire úgy éltem,mint 1956
októberében:miközbenazegyetemistatűntetőkkelvonultunkmiis
képzőművészetisek, az Andrásy úton, nem tudhattuk, hogy még
aznapestelátnifogjukaSztalinszoborledöntését,ésnemtudhattuk,
hogynéhánynapmúlvaromokbanheveraváros–Budapest.
 Tapogatózva, bizonyos dolgokat ismerve, tudva, de azért sod
ródvais,belekerültemaziskolánzajlóeseményekbe.
 Adiákokönkéntelenülisszerveződtek,szervezkedtek,dekívül
ről is irányították őket. Szövevényessé váltak a dolgok. Egyre
nehezebben lehetett igazságos és igazságtalan, jogos és jogtalan
igények, követelések felől dönteni. Arányos ügyek keveredtek
lehetetlenségekkel. Ki és beszavazták a tanárokat.Az Egyetemi
Tanácshelyébelétrejöttegytanárokbólésdiákokbólszerveződött
„Választmány”.Előszörvisszautasítottamavezetését,majdkésőbb
mégiscsak elvállaltam. Néhány kollegámmal úgy határoztunk,
hogy a változásokat nem lehet irányítatlanul hagyni, a Magyar
KépzőművészetiFőiskolátnemszabadajogszerűtlenségzűrzava
rábataszítani.Ebbenazírásombannincslehetőségematörténteket
rendszerezve, sorjában elmondani, legfeljebb jelezhetem csak az
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induláslegjelentősebbmozzanatait.AMűvelődésügyiMinisztérium
újabb tanárimeghívásokra, pláne státusok teremtésére pénzt nem
adott.Ameglévőkeretekkelalehetőlegszűkösebbenbánva,mégis
tizennyolcújtanárthívtunkmeg.Ameghívottújtanárokkalésdiá
kokkalegyütt,hosszúvitákeredményekéntmegalkottukazújSzer
vezetiésMűködésiSzabályzatot.Nemmentkönnyen,ésnemislett
hibátlan, de mostmár jogi keretek között haladhattunk tovább.
MostmárazújramegalakultEgyetemiTanácsáltal lettemmegvá
lasztott, és így kinevezett rektor, majd 1992ben, meghirdetett
pályázateredményeként,1995igelsődemokratikusanmegválasz
tottrektoralettemaMagyarKépzőművészetiFőiskolának.
 Rektorságomidejealatt,amiiskolánkban,amikezdeményezé
sünkrealakultmeg–aMűvészetiEgyetemekRektoriSzéke,amely
nek eredményeként, a már régóta meglévő és működő egyetemi
szervezetekkel–hosszúvitákésegyeztetésekután,megszülethetett
a „Törvény a Felsőoktatásról”. Olyan törvény született, amely a
magyarkultúraegységétvédve,atudományésaművészetegyenran
gúságátelismeriésdeklarálja.Ezenidőalattváltakegyetemekkéaz
évtizedes óta zavaros státusban működő művészeti főiskolák. Új
tanszéket alapítottunk. Harmincéves hiányunkat pótoltuk, lett újra
diákszállónk.Hosszúpereskedésekutánmegtudtuktartanigyönyö
rűművésztelepünketTihanyban.Hat év alatt a hallgatók létszáma
megkétszereződött.Az iskolát területileg is bővíteni tudtuk. Nem
dicsekvően sorolomeredményeinket,denemkell szégyenkeznem,
hogyazalakulásoknak,rektorihelyzetemnélfogvarészeselehettem.
 1995ben,másodikrektorimegbízatásomlejárt.Hatvanéveslet
temésúgydöntöttem,hogyhúszévutánnyugdíjbamegyek.
 Néhánymozzanatátemlítettemcsak,tanárirektoriműködésem
nek.Tanárkénttehátnyugdíjbamentem,demintfestő–„...folyta
tomtovább,hogykifejezhessemazokatazavarosérzéseket,melye
ketszületésünkkorhozunkavilágra.”(PaulCézanne)
 1994benaKossuthdíjatvehettemát.
 2000benaMagyarMűvészetértdíjjaltűntettekki.

Azelmúltévben2003banistöbbkiállításrahívtakmeg.Kiállítot
tamPárizsbanaMagyarIntézetben.BemutattamképeimetBurger
landban,devoltkiállításomEgerbenésMátészalkánis.
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Párizsikiállításánakkatalógusánakritikusígyjellemziművészetét:
 Aki szem be sül Sváby La jos ké pe i vel, azt bi zo nyá ra fel ka var ja lep le
zet len szó ki mon dá sa és az em ber nagy sá gát a ma ga ki csi nyes ség évei, 
a min den nap ok tük ré ben szem be ál lí tómeg mu ta tó he ves sé ge. Sváby 
em be ri tör té ne te ket tár elénk és köz ben az em ber tör té ne te bon ta ko zik 
ki eb ből a fes té szet ből: a messzeható bib li kus konf lik tu sok be le nő nek 
min den nap ja ink tra gi kus és tra gi ko mi kus el lent mon dá sa i ba.
 Sváby La jos a ma gyar kép ző mű vé szet mar káns egyé ni sé ge, aki 
moz gal mas kom po zí ci ó i val, mű ve i nek gon do la ti ös  sze tett sé gé vel az 
élet fo lya ma tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met.
 Hisz ab ban, hogy meg tu dunk ka pasz kod ni a for gó szél ben, ami ma 
a vi lág. Fes té sze te nem il lú zi ó kat lát tat ve lünk, ha nem va ló di énün ket 
mu tat ja meg a ma ga tel jes sé gé ben, el lent mon dá sos va ló sá gá ban, sok
szor ki nem mon dott, el hall ga tott és el hall gat ta tott, né ha meg sem 
fo gal ma zott iga zá ban.
 Sváby La jos nem vál lalt közösséget a min den ko ri avantgarddal, 
ma radt sza bá lyos táblaképfestő, ak kor ami kor min den szá mot te vő esz
té ta a mű faj vég ze tes sod ró dá sát prog nosz ti zál ta. Nem csat la ko zott a 
kí sér le te zők vál to zó stí lu sa i hoz, ám még sem lett kon zer va tív. Kö vet ke
ze te sen vé gez te a dol gát, exp res  szív fes tő ma radt, aki ről tel jes jog gal 
ír hat ta dr. Beke Lász ló, a ma gyar avantgard moz gal mak egyik leg je len
tő sebb irá nyí tó ja:
„... Sváby La jos (fes tő mű vész) pro fes  szor út ja ta lán a leg kü lö nö sebb, 
aki gro teszk fel fo gá sá val és vir tu ó zan exp res  szív fes tés mód já val a ma g
yar 'új va dak' egyik sztár já vá vál ha tott vol na – kü lö nö sen, ha a kül föl
di kri ti ka idő ben fel fi gyelt vol na rá...”

 Dolgozom tehát, és kergetem most is azt a bennem megbúvó
kamaszt, aki hajdanán siettetni akarta a lassanmozduló időt,mert
szerettevolnamárleráznimagárólagyermekkorkiszolgáltatottságát.
 Nemtudhattammégakkor,hogyabeláthatatlannaktűnőtizen
évesség,afelnőttkorhatárán–néhányévetjelent.Nemgondolhat
tam,hogyennekanéhányévbenfájdalmasanszépérzései–élmé
nyeimilyengyorsanszállnakelaidőben,nemgondolhattam,hogy
a gyermekkor pillanatokból áll csupán.Azt sem tudhattam, hogy
ezekben az években születnek vonzódásaink, amelyek később a
választásainkathatározzákmeg,ésavonzódásainkbanrejlikasor
sunk,ajövőnk.
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Izsák feláldozása (1971)

Kapaszkodás (1983)
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Nincs vége (1993)

Szirének (1996)
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A művész művei társaságában
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GÖDY PÉ TER

Egy se lyem nyak ken dő tör té ne te
(1944 ok tó be re)

 Ezt a vis  sza em lé ke zést, ab ból az al ka lom ból te szem köz zé, hogy 
eb ben az év ben van hat va na dik év for du ló ja a ma gyar or szá gi zsi dó
ság, Né met or szág ba va ló de por tá lá sá nak. Ez zel a rö vid kis írás sal 
kí vá nok em lé ket ál lí ta ni a so ha vis  sza nem tért gö di zsi dó de por tál
tak, köz tük a Völ gyi csa lád nak a Pes ti út 34-ből, aki ket sze mé lye sen 
is is mer tem. Te szem ezt an nak hang sú lyo zá sá val, hogy eb ben a cikk
ben, nem ma gá ról a de por tá lás ról, – mert an nak gö di vég re haj tá sá
ról nin cse nek is me re te im – ha nem egy Gö dön tör tént eset ről, amely 
ve lem és egy zsi dó mun ka szol gá la tos sal for dult elő 1944 őszén.

 1944 ok tó ber kö ze pe tá ján, va la mi vel túl a nyi las ke resz tes ha ta
lom át vé te len, a Göd höz egy re job ban kö ze le dő há bo rú és az is me
ret len, sok ros  szat se jte tő jö vő től va ló fé le lem ha tá roz ta meg a köz
ség la kó i nak éle tét, köz ér zet ét.
 A bu da pes ti kö zép is ko lá ban, amely nek má so dik osz tá lyos ta nu
ló ja vol tam, a ta ní tás már két he te szü ne telt, úgy em lék szem a szén
hi ány mi att.
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 Nő vé rem, aki Észak ke letMa gyar or szá gon volt ál la mi tiszt vi se
lő, a Vö rös Had se reg elő nyo mu lá sa elől már ha za me ne kült szü le
ink hez. En ni va lónk még volt ele gen dő, leg alább ez nem oko zott 
gon dot a csa lá dunk ban.
 Eb ben az idő ben ke rült a ki vi te le zés stá di u má ba a Ma gyar Ka to
nai Ve ze tés azon ter ve, amely sze rint Bu da pest vé del mé re, a fő vá
ros tól hu szon öt ki lo mé ter re ki je lölt vo nal men tén, egy vé del mi 
vo na lat kel lett ki épí te ni. Ez a vé del mi vo nal, egy há rom mé ter mély 
és hat mé ter szé les, a harc ko csik el le ni árok ra ala poz va, mö göt te 
lö vész árok ból és kü lön bö ző tűz fegy ve rek, (páncéltörő ágyúk, gép
pus kák, aknavetők) tü ze lő ál lá sa i ból áll na.
 En nek a vé del mi vo nal nak a ki ásá sá hoz, a köz ség im má ron nyi
las ke resz tes ve ze tő sé ge ki ren del te Göd „le ven te ko rú” fi a tal ja it, egy 
la pát tal, vagy ásó val, va la mint két nap ra ele gen dő, ott hon ról ho zott 
hi deg éle lem mel a Jan csi hegy kör nyé ké re a föld mun ka meg kez dé
sé re. Ma gam is ezek kö zött a fi a tal fi úk kö zött vol tam és több na pon 
át ke mé nyen dol goz va tel je sí tet tük a ki sza bott mun ka men  nyi sé get. 
Az ok tó ber vé gi hi de gek el le né re kint a sza bad ban éj sza káz tunk. 
Ki ren de lő ink, az éj sza kai nor má lis pi he né sünk ről, sem a víz el lá tás
ról nem gon dos kod tak. Né hány nap múl va ha za en ged tek min ket 
az zal, hogy a mun kánk ra már nincs szük ség, az árok ásást más mun
ka erő vel old ja meg a Had se reg.
 Ez a más meg ol dás, va ló ban meg is je lent a Gödpusz tai gaz da
ság ban, kéthá rom zsi dó mun ka szol gá la tos szá zad ké pé ben. Eze ket 
a mun ka szol gá la to so kat, akik nek nagy ré sze, – amint ké sőbb meg
tud tam – bu da pes ti la kos volt, az is tál lók ban és a már üres do hány
paj ták ba szál lá sol ták be. Ezen mun ka szol gá la tos szá za dok nak az 
ál lo má nya, fi zi ka i lag elég gé le rom lott ál la pot ban volt. Mind nyá jan 
a sa ját pol gá ri ru há ju kat vi sel ték, amely szem mel lát ha tó an el hasz
nált ál la pot ban volt.
 Ami kor az árok ásá si mun ká la tok a la ká sunk kö ze lé be ér tek, 
(amitől a harc ko csi árok nyolc vanszáz mé ter re, a lö vész árok pe dig 
en nél lé nye ge sen ki sebb tá vol ság ra húzódott), ezek a ke mé nyen 
meg dol goz ta tott mun ka szol gá la tos ok kezd tek hoz zánk egyen ként 
be szál lin góz ni vi zet kér ni. Az egyik ilyen víz ivá si al ka lom kor be ké
redz ke dő zsi dó mun ka szol gá la tos meg kért en gem, hogy ad jam fel 
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egy le ve lét a pos tán, mi u tán ez ne kik tilt va van. Sem nem küld het
nek, sem nem kap hat nak le ve let. Na gyon el csi gá zott em ber volt ez 
a zsi dó és igen szív hez szó ló an kért en gem. Én ti zen hat éves lé tem
re nem gon dol tam az zal, hogy mi lyen ve szély nek te szem ki ma ga
mat, ha el vál la lom ezt az ak kor koc ká za tos fel ada tot. Igent mond
tam és át vet tem a le ve lét. A le vél re azon ban nem volt fel adó ír va, 
csak a cím zés. Nő vé rem, aki vé gig néz te és hall gat ta a be szél ge té
sün ket, fel aján lot ta en nek a zsi dó nak, hogy az ő ne vét és a mi 
cí mün ket ír ja a le ve lé re fel adó ként és eset leg ha vá lasz jön, az Ő 
ne vé re ér kez zék. Er re a mun ka szol gá la tos an  nyi ra meg ha tó dott, 
hogy könny be lá badt szem mel, el kezd te ki ol doz ni a szá mom ra má ig 
is ért he tet len cél ból vi selt és a vi se lő je hely ze té hez egy ál ta lán nem 
il lő, fe ke te, kis pi ros és fe hér négy ze tecs kék kel min tá zott nyak ken
dő jét. To vább ra is kön  nyez ve kért en gem, hogy fo gad jam el azt, 
há lá ja je lé ül. Még hoz zá tet te, hogy a nyak ken dő je tisz ta se lyem ből 
ké szült. El fo gad ta a ke zem be nyo mott tex tí li át, el tet tem azt és fel
ad tam a le ve lét, a mai Bé ke úton lé vő Göd kert vá ro si pos tán.
 Ezen el ső le vél fel adá si ügy után egy re töb ben jöt tek be hoz zánk 
ke res ve en gem és Nő vé re met ugyan ilyen ké rés sel. Mi mind egyik
nek a le ve lét át vet tük és az igéretünknek meg fe le lő en fel is ad tuk. 
Ezt kö ve tő en sor ra ér kez tek cí münk re, Nő vé rem ne vé re Bu da pest
ről a le ve lek nagy örö met okoz va an nak a hatnyolc mun ka szol gá
la tos nak, akik vol tak olyan bát rak, hogy meg koc káz tas sák a hoz
zánk va ló be jö ve telt.
 Azt a nyak ken dőt az óta is őr zöm, im má ron hat van éve, de so ha 
nem vet tem fel, nem érez tem a ma ga mé nak és nem ér zem ma sem. 
A va ló ban tisz ta se lyem nyak ra va ló hát ol da lán egy kis se lyem sza
la gon ott ol vas ha tó a nyak ken dő ke res ke dő ne ve és üz le té nek 
cí me: „Schwarz V. ker. Szt. Ist ván Krt. 8.” Itt meg kell je gyez nem, 
hogy ab ban az idő ben a Szent Ist ván Kör út észa ki ol da la, de az 
egész Új Li pót vá ros a Drá va ut cá ig még az Ötö dik Ke rü let hez tar
to zott.
 Azu tán eze ket a mun ka szol gá la tos szá za do kat, így a mai „le ve
le ző part ne re in ket” is el ve zé nyel ték más ho vá, va ló szí nű leg újabb 
ár kok, tü ze lő ál lás ok ki ásá sá ra. Őket az óta sem lát tam, ró luk sem mit 
sem tu dok. Nő vé re met azon ban a gö di nyi las ke resz tes párt szol gá la
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tos ok, akik va la ho gyan ki szi ma tol ták ezt az il le gá lis tranz ak ci ót, 
szi go rú an meg fe nye get ték és el len őr zé sük alá von ták.
 Egy jó hó nap múl va en gem is, nem ön ként je lent ke zés alap ján, 
ha nem pa rancs ra, más cél lal ugyan mint a mun ka szol gá la to so kat, 
út ba in dí tot tak egé szen Né met or szá gis, ahol sok ne héz meg pró bál
ta tás várt rám az el kö vet ke ző tíz hó nap ban. Vé gül is ha za ke rül tem, 
foly tat tam a fél be ha gyott kö zép is ko lát.
 Nem tu dom mi lett az én nyak ken dős zsi dó mun ka szol gá la to som 
sor sa, akit hat van évig vár tam, hogy el jöj jön a nyak ken dő jé ért. 
Meg ér te e a há bo rú vé gét, amely re mind ket tőnk nek, kö rül be lül azo
nos esé lyünk volt, de ha ő nem is, bu da pes ti hoz zá tar to zói bi zo nyá
ra meg ma rad tak, gon do lom én.
 A Nő vé re met „meg szo ron ga tó” nyi las test vé rek nek a ké sőb bi ek
ben vi szont sem mi bán tó dá suk nem esett. Alsógödön él ték min den
nap ja i kat sen ki től sem há bor gat va.
 Mos ta ná ban ha ki nyi tom a szek ré nye met, ahol az az óta igen csak 
meg sza po ro dott szá mú nyak ken dő i met tar tom és meg lá tom a fe ke
te, kis pi rosfe hér négy ze tek kel min tá zott, tisz ta se lyem nyak ken
dőt, fel rém lik előt tem a könny be lá badt sze mű el csi gá zott zsi dó 
mun ka szol gá la tos ar ca és már biz to san tu dom, hogy az a se lyem 
nyak ken dő vég leg ná lam ma rad.
 Ez a tör té net az el ső szótól az utol só ig igaz, meg tör tént va lós 
eset. Bi zo nyí té ka an nak, hogy a nor má lis tól je len tő sen el tá vo lo dott 
vi szo nyok kö zött is akad hat egyegy se gí te ni aka ró és tu dó kéz.
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KISHONTI IST VÁN

Felsőgödi „fron tot meg járt volt ka to nák” 
a Szov jet unió mun ka tá bo ra i ban

Dr. Bécsy Elemér fogságának története

 Bátorfi Jó zsef a Gö di Al ma nach 2003. évi kö te té nek „Gol go ta” 
címűírásábanemlítésttettaSzovjetunióbahurcoltkatonaviseltfér
fi ak ról is. Ez ad ta az öt le tet, hogy e vi szon tag sá gos sor sot át élt 
szemtanúvisszaemlékezéseitlejegyezzem.

Dr. Bécsy Elem ér
istagjavoltannakatizenkilencfelsőgödifiatalemberekbőlállócso
portnak,akiket1945.01.01.énaSzovjetunióbavittek.
 Mielőttrátérekazemlékekfelelevenítésére,rövidenbemutatom
atörténetszereplőjét.
 Pincehelyen, Tolna megyében született 1913ban. Édesapja
1919benmegpályázta–azidőközbenháromfőreszaporodott–fia
inakjobbtanulásilehetőségetígérőfelsőgöditanítóiállást.Azele
mi iskola négy osztályát Felsőgödön, a gimnáziumot Budapesten
végezte el. A pécsi egyetemen 1940ben jogi diplomát szerzett.
1941benkineveztékaFöldművelésügyiMinisztériumföldrendezé
siszolgálatához,ahonnan1975benmentnyugdíjba.
 Közben 1929ben belépett az édesapja által vezetett 801. sz.
felsőgödi Losonczy István cserkészcsapatba, ahol csapattitkári
megbízatásamellett,cserkésztisztiképesítést isszerzett.Acserké
szetháromfőjelszava„Isten,haza,embertárs”meghatároztaegész
éle tét.
 1937benbevonultkatonaiszolgálatra,akövetkezőévbenmár
szakaszparancsnokként vett részt a felvidéki bevonuláson. Még
négyízbenhívtákbe,részvettazerdélyi,délvidéki,majd1941ben
aháborúseseményekben,sminttartalékoshadnagyszereltle.
 1942benmegnősült,1943banfia,1948banlányaszületett.
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Fog sá gá nak tör té ne te.

 Aszovjetcsapatokbejövetelét,márcivilkéntFelsőgödönélteát.
Innenvittékel1945benmunkatáborba,mint foglyot, s1947ben
térthaza.Errőlszóletörténet.
 Dr. Bécsy Elemér öregcserkész barátomat és kedves feleségét
többízbenfelkerestembudapestilakásukban,hogyelmondjákekét
ésfélévtörténetét.EzeketfeljegyezvemegkísérlemleírniElemér
bátyámnakaSzovjetunióbahurcolását,fogságát,majdhazaérkezé
sét és otthon maradt családjának életét, akik szorongva várták a
híreketésmielőbbihazaérkezését.
 1945. január 1én reggel Dr. Bécsy Elemér idézést kapott a
Felsőgödközségelöljáróságától,hogymégaznapdélelőtt jelenjen
megaközségházán.Azidézésennemtüntettékfelabehívásokát.
Ő ekkor 31. éves, egy gyermek édesapja volt. Nagy többségüket,
számszerinttizenkilencetelvittékVácra,aholötnapigavácifegy
házbanszállásoltákelőket.Hozzátartozóiktólnemtudtakelbúcsúz
ni,smireeljutottahíre,hogyVáconvannak,feleségeésédesapja
elmentekavácifegyházba,deaddigramártovábbvittékőket.Vácon
találkozottErdélyiJózsefcserkésztestvérével,akitazoroszokútköz
benfogtakel, s szinténodavitték.Veleegész fogságaalattegyütt
volt,deErdélyiJózsefcsakegykésőbbicsoporttalkerülthaza.
 Akövetkező szálláshelyPusztamonostorbanvolt, ez ahelység
Jászberénytől nyugatra, mintegy 10 km.re van. Itt a reggeli lét
számellenőrzéskorkiderült,hogya2000főbőlnéhányanhiányoz
nak.AzegyikhiányzóafelsőgödiJánszkiLajosvolt,akiaközelben
lévőkukoricaszárrakásbanbújtel.Azoroszőrmegtaláltaéshátul
ról fejbe lőtte. Jánszki összeesett, de szerencséjére a golyó csak
súroltaafejétésőahaláláttetette,saföldönmaradtmozdulatlanul.
Afoglyokeltávozásautánalakosságelakartatemetni,mireőmeg
szólalt,hogynemhaltmeg,csakmegsebesült.Asebétbekötötték,
majdhazajöttFelsőgödre.Eztasérülést,savelekapotttestilelki
károsodást,megrázkódtatástegyéletenkeresztülhordozta.
 Pusztamonostorbólafoglyokatajászberényikaszárnyábaszállá
solták el, majd vonattal Mezőtúrra vitték őket, ahol két hétig a
Városházántartózkodtak.Adrótkerítésselkörülvettépületbőlmeg
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próbáltakhírtadnimagukról,deazőcédulájanemjutottelcsalád
jához.
 AkövetkezőállomásaromániaiFocsani.Itttöbbmintegyhóna
pottöltöttek,majdelérkeztekaszovjetunióbelivéglegestáborhely
ükreUzmanyba.

 Uzmány,VoronyezstőlészakkeletreaDonbaömlőkisebbfolyó
partján fekszik.A tábor egy négymétermagas kőfallal bekerített
egykorikolostorbanlévő,tucatnyiépületbenvolt.Itttöbbségükben
magyarokkaltalálkoztak,deanémetekenkívülmásnemzetiségűek
isvoltak.Atáborlétszáma4000fővolt.

Az uzmanyi tá bor ról ké szült ce ru za rajz ok fény ké pei
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 Csakönkéntesmunkátvoltakhajlandókvállalni.ASzovjetunió
ugyannemírtaaláagenfiegyezményt,deannakahadifoglyokra
vonatkozóegyrészétbetartotta.Atáborbólnaponta56óráraelvit
ték őket munkára, ami elsősorban mezőgazdasági munka, főleg
krumplivetés volt. Vasárnap nem volt munka.A tábori lelkészek
időkénttartottakszentmisét,istentiszteletet.
 Egydarabigtűzoltóisvolt.Atáborbólnapontamentegycsapat
azerdőbefáért,ezkellettafőzéshez.Őszfelé,egyhúszfőscsapattal
kimentegygazdaságba, főlegbetakarításimunkára. Itt egy temp
lombanakórusonlaktak, lentraktárvolt.Télenidőkéntazerdőre
jártak,fakitermelésreatélitüzeléshezhoztákafát.Azelsőrabkará
csonytebbenatáborbanünnepeltékmeg.Leveletírhattakhaza,de
választelőszörcsak1946.május1.énkaptak.Egyhúszfőnyicso
porttal kimentek Voronyezsbe, építőmunkára. Egy kis barakkban
laktakazautójavítóüzemterületén,őácsmunkátvégzett.Azélel
met10naponkénthoztákkirészükreatáborból.ErdélyiJózsefvolt
aszakácsuk.
 1946augusztusábanújtáborbamentek,aKaukázusészakilejtő
jemögötti síkságon fekvőGeorgijevszkbe.EzahelységaFekete
tenger és a Kaszpi tenger között van a Kuma folyónál, mely a
Kaszpi tengerbe folyik.A táborbanbunkerekből átalakított épüle
tekbenésbarakkokbanlaktak.Betakarításimezőgazdaságimunká
banvettekrészt,majdhónapokigaKumaárterébenbokrosterületet
tettek termővé.A tábori életükhasonlóvolt az előzőhöz. Itt élték
megamásodikrabkarácsonyt.
 1947. május elején közölték velük, hogy hazaviszik őket
Magyarországba.Avagonokatnévsorszerintállítottákössze.Őtaz
első csoporttal indították el. Június elején érkeztek meg
Máramarosszigetre, ahol a tri a no ni ha tá rok sze rin ti or szág ré sze ként 
szétválogattákőket.AmagyarországicsoportotDebrecenbeszállí
tották,aholünnepélyesfogadtatásbanrészesültek.
 1947.június18ánérkezettmegFelsőgödre.Azállomásoncsa
ládjafogadta,mivelmárjeleztéknekikafoglyokvárhatóérkezését.
Feleségeelmondásaszerintfia–akiekkormárnégyévesvolt–az
ismeretlen katonától megijedt, s félénken az édesanyjához húzó
dott. Hazaérkezéskor48kilóralefogyott,deszerencsérebetegsé
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getnemszerzettésaszeretőcsalád,ajókosztvisszahoztaegészsé
gét és élet kedv ét.
 Ígyértvégetéleténekezakétésfélévesrabságbaneltöltöttkor
sza ka.

Dr. Bécsy Elem ér és fia 1944-ben 
az el hur co lás előtt

és 1947. június 18.-án 
a ha za ér ke zés kor
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INKEY ALICE

Alsógödi Amarcord

 Éle tem egyik leg na gyobb 
film él mé nye Fellini Amarcord 
című önéletírása volt. Kiváló
példájaannak,mikéntkezeljük
finom iróniával életünk leg
szebb emlékeit úgy, hogy a
visszaemlékezés hangneme
éppoly gyengéd maradjon,
amilyennek a szép emléknek
maradnia kell.Mégis érezzük,
hogy évtizedek múltak el, s a
távolból visszatekintve a
komolyságkönnyenkomolyko
dássáválhat,avisszaemlékező
pedignevetségessé.

	 Má	so	dik	 él	mény	for	rá	som	 pe	dig	 a	 sa	ját	 éle	tem	 volt.	 S	 eb	ből	 a	
ket	tő	ből	 pró	bál	tam	 meg	 ös		sze	rak	ni	 gyer	mek	ko	rom	 tör	té	ne	tét,	 a	
negy	ve	nes-öt	ve	nes	évek	ből.	Va	gyis	ké	szü	lő	köny	ve	met.

A kámaszutra és az ezüstnyelű fésű 

	 Té	len,	ami	kor	a	mí	nusz	húsz	 fo	kos	hi	deg	ben	be	állt	 a	Du	nán	a	
jég,	 so	kat	 kor	cso	lyáz	tunk	 vagy	 szán	kóz	tunk	 az	 Ür	ge-dom	bo	kon.	
A	Du	na	je	gén	Szi	get	mo	nos	tor	ról	jöt	tek	át	a	pi	ros	ar	cú,	ne	ve	tő	sze-
mű	„tú	rós-as		szo	nyok”.	Nagy	ko	sár	ral	a	há	tu	kon,	ke	mé	nyí	tett,	hó	fe-
hér	 ab	rosz	ba	 cso	ma	gol	va	 a	 tú	rót,	 tej	fölt,	 saj	tot.	 Ne	künk	 te	jet	 is	
hoz	tak	kan	ná	ban.	A	te	jet	nem	for	ral	tuk	fel,	el	tet	tük	más	nap	ra.	Majd	
a	 te	te	jén	 lé	vő	sű	rű	 tej	színt	óva	to	san	 le	szed	tük,	és	va	sár	nap	reg	gel	
eb	ből	ké	szült	a	tej	szí	nes	ka	kaó.

Innen indul a történet.
Inkey Alice ötévesen
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	 Köz	ben	 bő	vült	 a	 csa	lád.	Ak	ko	ri	ban	 jött	 di	vat	ba,	 hogy	 a	 nagy	
la	ká	sok	ba	ide	ge	ne	ket	köl	töz	tet	tek	be	a	tu	laj	do	no	sok	mel	lé.	Egy	csa-
lád	nak	bő	ven	elég	egy,	vagy	két	szo	ba	–	ál	lí	tot	ták.	Hogy	ne	ke	rül-
jünk	 ilyen	 hely	zetbe,	 anyá	mék	 azon	nal	 in	téz	ked	tek:	 meg	hív	ták	
édes	anyám	test	vér	ét,	Szellay	Alicet,	az	is	mert	szí	nész	nőt	és	fér	jét,	a	
ma	már	le	gen	dás	hí	rű	Szőts	Ist	ván	film	ren	de	zőt,	hogy	Pest	ről	köl-
töz	ze	nek	le	hoz	zánk	Al	só	göd	re.
	 Így	mind	járt	két	 csa	lád	nak	 szá	mí	tot	tunk.	Szőtsék	a	nagy	er	ké-
lyes	szo	bát	kap	ták	meg	az	eme	le	ten,	Ma	guk	kal	hoz	ták	az	ost	ro	mot	
át	vé	szelt	gyö	nyö	rű	bú	to	ra	i	kat,	a	drez	dai	ba	rokk	szo	bát,	a	gyön	gyös	
csil	lárt,	a	ve	len	cei	tük	rö	ket.	Bi	zony,	nem	örül	tek	túl	sá	go	san,	ami	kor	
meg	tud	ták,	hogy	tá	vol	lét	ük	ben	fel	vo	nul	tat	tam	ba	rá	ta	i	mat,	és	büsz-
kél	ked	tem	ott	ho	nuk	kal.	A	vi	dé	ki,	több	nyi	re	szegénysorsú	gye	re	kek	
száj	tát	va	néz	ték	a	csil	lárt,	a	ke	le	ti	szob	ro	kat	és	a	szép	bú	to	ro	kat.	Én	
meg	nagy	lel	kű	en	meg	en	ged	tem,	hogy	fé	sül	ges	sék	a	ha	ju	kat	ke	reszt-
anyám,	Szellay	Alice	Es	ter	házy-mo	nog	ram	mal	dí	szí	tett	ezüst	nye	lű	
fé	sű-	és	ke	fe	kész	le	té	vel.	

Szellay Alice, Szőts István felesége, filmjeinek főszereplője
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Igaz,	ezt	ki	csit	meg	bán	tam,	hi	szen	az	is	ko	lá	ban	gyak	ran	meg	esett,	
hogy	 egy-egy	 gye	re	ket	 ben	zi	nes	 haj	mo	sás	ra	 uta	sí	tot	tak,	 mi	vel	
előbb-utóbb	min	den	ki	nek	a	ha	já	ban	ta	lál	tak	te	tűt.	Né	mi	lel	ki	fur	da-
lás	sal	 fi	gyel	tem	 es	tén	ként,	 amint	 ke	reszt	anyám	 arany	szí	nű	 ha	ját	
ez	zel	a	kész	let	tel	fé	sül	get	te.
	 Ol	vas	gat	tunk	is.
	 Így	ta	lál	tam	rá	a	Baktay	Er	vin	ál	tal	de	di	kált	Kámaszutrára,	amit	
Szőts	Pis	ta	ba	rát	já	nak	kül	dött.	Szá	mo	zott	pél	dány	volt,	fa	bo	rí	tó	val,	
sza	lag	gal	ös		sze	fűz	ve,	sok	kép	pel	il	luszt	rál	va.	Mi	ezt	nagy	ér	dek	lő-
dés	sel	 né	ze	get	tük,	 de	 nem	 na	gyon	 hit	tük,	 hogy	 fel	nőtt	 em	be	rek	
olyas	mi	vel	fog	lal	koz	ná	nak,	amit	a	ké	pen	lát	tunk.	Egy	má	sik	köny-
vet,	a	Pi	cas	sót,	nagy	mű	gond	dal	ta	nul	má	nyoz	tam.	Eb	ben	ko	mi	kus	
kis	 em	ber	kék	 ug	rál	tak	 mez	te	le	nül,	 és	 ez	 már	 job	ban	 is	 tet	szett.	
Ké	sőbb,	a	rend	ked	vé	ért	ki	is	szí	nez	tem	a	köny	vet.

Iskola után uszályos estélyi ruhákban

	 Ke	reszt	anyám	nak	gyö	nyö	rű	es	té	lyi	ru	hái	vol	tak.	Az	ost	rom	kez-
de	tén	a	szo	ba	lá	nyunk,	Er	zsi,	fel	aján	lot	ta,	hogy	ma	gá	val	vi	szi	eze	ket	
vi	dék	re,	 bő	rön	dök	ben,	 s	 majd	 a	 há	bo	rú	 után	 vis		sza	hoz	za.	 Eb	ben	
ma rad tak.
	 Vé	get	ért	a	há	bo	rú.	Az	em	be	rek	le	so	vá	nyod	va	jöt	tek	fel	az	óvó-
hely	ről,	két	ség	be	es	ve	ke	res	ték	ro	ko	na	i	kat,	ba	rá	ta	i	kat.	S	alig	mer	ték	
el	hin	ni,	hogy	meg	me	ne	kül	tek,	hogy	élet	ben	ma	rad	tak.
 A	le	rom	bolt	Bu	da	pest	egyik	 tönk	re	tett	 la	ká	sá	ba	be	ál	lí	tott	Er	zsi,	
és	hoz	ta	egy	le	tűnt	vi	lág	ir	re	á	lis,	de	gyö	nyö	rű	re	lik	vi	á	it.	A	pes	ti	Szi-
ta-sza	lon	ból	ki	ke	rült	ru	há	kat,	kep	pe	ket	s	né	hány	Ve	len	cé	ben	vá	sá	rolt	
es	té	lyi	ru	hát,	ci	pőt.	Volt	az	egyik	bő	rönd	ben	egy	mus	társár	ga,	va	ló	di	
bőr	ből	ké	szült,	tér	dig	érő	bőrka	bát	is.	Tíz	év	múl	va,	a	ti	zen	ha	to	dik	
szü	le	tés	na	pom	ra	 meg	kap	tam	 ezt	 a	 ka	bá	tot	 a	 ke	reszt	anyám	tól.	
Me	rem	ál	lí	ta	ni,	hogy	ab	ban	a	ló	den	ka	bá	tos	kor	ban	az	egész	or	szág-
ban	nem	volt	még	egy	ilyen	gyö	nyö	rű	da	rab.
Na	gyon	 bol	do	gan	 vi	sel	tem,	 s	 a	 vo	na	ton	 „a	 bőrka	bá	tos	 lány”-ként	
arat tam a ba bé ro kat.
	 De	tér	jünk	vis		sza	a	két	kof	fer	hez.	Ezek	a	ru	hák	is	le	ke	rül	tek	Al	só-
göd	re,	 jó	ma	gam	 és	 ba	rát	nő	im	 leg	na	gyobb	 örö	mé	re.	 Is	ko	la	 után,	
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amint	sze	gény	ke	reszt	anyám	ki	húz	ta	a	lá	bát	ott	hon	ról,	ezek	be	öl	töz-
tünk,	s	a	ba	rát	nő	im	mel	nagy	kedv	vel	tur	kál	tunk	kö	zöt	tük.

 

Né	gyen	vol	tunk	el	vá	laszt	ha	tat	lan	jó	ba	rát	nők:	a	K.	Sza	bó,	a	Fonyó,	
az	Anton	An	ni	és	sze	rény	sze	mé	lyem,	az	Inkey.	Övek	kel	szo	rí	tot	tuk	
a	hó	nunk	alá	a	szok	nyá	kat,	és	ké	nyes	ked	ve	sé	tál	gat	tunk	az	uszá	lyos	
es	té	lyi	ru	hák	ban.	A	negy	ve	nes	évek	ele	jé	nek	di	va	tos	ci	pő	it	zsi	nór	ral	
kel	lett	a	bo	ká	ra	te	ker	ni,	majd	fel	tér	dig.	Vé	kony	kis	pi	pa	szár	lá	ba	in-
kon	 a	 zsi	nó	rok	 nem	ma	rad	tak	 meg,	 pe	dig	 a	 com	bun	kig	 te	ker	tük.	
Vé	gül	 me	zít	láb	 fo	gócs	káz	tunk,	 hos		szan	 húz	kod	va	ma	gunk	 után	 a	
„ki	fi	ca	mo	dott”	ci	pő	ket.	Vagy	így	be	öl	töz	ve	buk	fen	cez	tünk	a	fo	te	lok-
ban,	és	film	je	le	ne	te	ket	ad	tunk	elő.

A mi mozink

	 Ak	ko	ri	ban	 ját	szot	ták	 a	 mo	zik	ban	 a	 Mág	nás	 Mis	kát	 Szirmay	
Al	bert	 fül	be	má	szó	 dal	la	ma	i	val.	Latabár	Kál	mán	 és	Ár	pád,	Gá	bor	
Mik	lós,	 Sárdy	 Já	nos,	 Né	meth	Ma	ri	ka	 és	 a	 tü	ne	mé	nyes	Mé	szá	ros	

Indulás a Dunához!
Szellay Alice, Inkey Péter, 

Szőts István, no és Bagó kutyánk

Az Inkey ház bejárata 2004-ben. 
Jelenleg Idősek Napközi Otthona



Gödi Almanach250

Ági	 fő	sze	rep	lé	sé	vel.	 Ked	venc	 je	le	ne	tünk	 volt	 a	 film	ből,	 ami	kor	
Mé	szá	ros	 Ági	 egy	 tek	nő	ben	 mos,	 és	 évő	dik	 lo	vag	ja	i	val,	 a	 két	
Latyival.	A	mi	„mo	zink	ban”	Mé	szá	ros	Ági	 sze	re	pét	K.	Sza	bó	 Ica	
ját	szot	ta.	 Sze	rep	for	má	lá	sa	má	ig	 em	lé	ke	ze	tes	 szá	mom	ra.	 Fe	lejt	he-
tet	len	 él	mény	 volt	 lát	ni,	 amint	 ke	reszt	anyám	 es	té	lyi	 ru	há	já	ban	 a	
fo	tel	fö	lé	gör	nyed,	és	mo	sást	mí	mel	ve	szen	ve	dé	lye	sen	ének	li:
  Jösszmégteutánam
  négykézláb,
  Deénmárakkor
  szarokrád.
	 Nem	biz	tos,	hogy	ez	volt	az	ere	de	ti	szö	veg,	de	mi	így	éne	kel	tük.
	 Az	alsógödi	Rá	kó	czi	moz	gó	min	den	előadá	sán	ott	ül	tünk	az	el	ső	
sor	ban.	A	Rá	kó	czi	-in	du	ló	ne	kem	a	mai	na	pig	egyet	je	lent	a	mo	zi	val.	
Ha	meg	hal	lom	a	ze	né	jét,	 az	or	rom	ban	ér	zem	a	kis	 alsógödi	mo	zi	
ola	jos	pad	ló	já	nak	a	sza	gát,	hal	lom	a	fel	csa	pó	dó	szé	kek	nyi	kor	gá	sát,	
és	a	sa	va	nyú	cu	kor	pa	pír	já	nak	a	ziz	ze	né	sét.	Las	san	el	ül	tek	a	za	jok,	
min	den	ki	 el	he	lyez	ke	dett,	 s	 a	 csend	ben	 el	kez	dő	dött	 a	 nagy	film.	
Meg	szó	lalt	Ke	re	kes	Já	nos	ze	né	jé	vel	az	Ál	la	mi	áru	ház	ból:
  EgyDunaparticsónakházban,
  Nagyajókedvmindennap...
 A	pa	rasz	ti	té	má	jú	fil	me	ket,	pél	dá	ul	a	Tal	pa	lat	nyi	föl	det	is	es	té	lyi	
ru	há	ban	 ját	szot	tuk	 el.	Ak	ko	ri	ban	 ide	o	ló	gi	ai	 fel	ké	szí	té	sünk	 ér	tel	mé-
ben	ezt	egy	ál	ta	lán	nem	érez	tük	stí	lustö	rés	nek.	Sőt:	úgy	vél	tük,	ez	így	
igaz	sá	gos,	hogy	vég	re	a	sze	gény	mun	kás,	a	pa	raszt	is	szép	ru	hák	ban	
jár	hat.

Szőts István és a május elsejék

	 Má	jus	el	se	jén	az	egész	is	ko	la	–	a	szü	lő	ket	is	be	le	ért	ve	–	ün	nep-
lő	be	öl	töz	ve	fel	vo	nult	a	Kos	suth	tér	re.	Az	tán	min	den	ün	nep	ség	után	
le	men	tünk	a	Du	na	part	já	ra.	A	ha	tal	mas	szo	mo	rú	fü	zek	le	haj	ló	ágai	
alatt	jó	kat	le	he	tett	ját	sza	ni.	A	gyö	nyö	rű	fá	kat	még	az	el	ső	vi	lág	há-
bo	rú	alsógödi	hő	si	ha	lott	ja	i	nak	az	em	lé	ké	re	ül	tet	ték.	Sza	lad	gál	tunk	
a	fű	ben,	hin	táz	tunk,	tor	náz	tunk,	és	min	dent	meg	tet	tünk	an	nak	ér	de-
ké	ben,	hogy	fel	hív	juk	ma	gunk	ra	a	 fi	úk	 fi	gyel	mét.	Ők	ve	re	ked	tek,	
húz	kod	ták	a	ha	jun	kat,	és	lök	dös	ték	egymást	be,	a	Du	ná	ba.	Egy	szó-
val:	re	me	kül	szó	ra	koz	tunk.
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	 Ke	vés	em	ber	en	ged	te	meg	ma	gá	nak	ak	ko	ri	ban,	hogy	ne	vo	nul-
jon	 fel	má	jus	el	se	jén.	A	nagy	bá	tyám,	Szőts	 Ist	ván	azon	ban	 fit		tyet	
hányt	a	kor	szo	ká	sa	i	nak.	Ő	min	den	év	ben	má	jus	el	se	jén	kezd	te	meg	
a	du	nai	für	dő	sze	zont.	S	ar	ról	iga	zán	nem	te	he	tett,	hogy	ez	a	dá	tum	
egy	be	esett	 a	 mun	ka	 ün	ne	pé	vel.	 Ment	sé	gé	re	 szol	gál	jon,	 hogy	 őt	
vi	szont	nem	za	var	ták	az	ün	nep	lő	em	be	rek.

 

Jött	ki	 a	víz	ből,	 s	 amer	re	 el	ha	ladt,	 a	 tö	meg	ket	té	vált.	Előt	te	ment	
Ba	gó	 ku	tyánk,	 időn	ként	meg	ráz	va	 vi	zes	 bun	dá	ját,	 mö	göt	te	 Pis	ta,	
aki	vi	zes	ha	ját	si	mít	gat	ta,	és	ud	va	ri	a	san	kö	szön	ge	tett.
Két	ség	te	le	nül	volt	né	mi	kont	raszt	az	úttö	rő	ru	hás	ne	bu	lók,	a	ki	öl	tö-
zött	 gö	di	ek	 és	 Szőts	 Pis	ta	 víz	től	 cse	pe	gő,	 ma	dzag	gal	 megkö	tött	
fe	ke	te	für	dő	nad	rág	ja	kö	zött.	Két	öntör	vé	nyű	lény:	a	film	ren	de	ző	és	
a	ku	tyá	ja	vá	gott	át	így	a	stran	don	a	fa	lu	ve	ze	tői	és	ün	nep	lő	be	öl	tö-
zött	ven	dé	gei	előtt...
Ami	kor	ti	zen	négy	éves	vol	tam,	apám,	Inkey	Ti	bor	rám	kér	de	zett:
–	Mi	akarsz	len	ni?	Di	vat	fo	tós,	port	ré	fo	tós,	bűn	ügyi	fo	tós,	eset	leg	
ri	por	ter?	

Fel	sem	me	rült	ben	ne,	hogy	a	fo	tó	zá	son	kí	vül	más	sal	is	fog	lal	koz-
hat	nék.	

Május elseje az alsógödi strandon, 1950 táján
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–	Ta	lán	bűn	ügyi	fo	tós.	–	mond	tam	el	gon	dol	koz	va.
–	Jó,	ak	kor	mégy	port	ré	fo	tós	ta	nu	ló	nak	a	Prá	ter	ut	cá	ba!	

Így	is	tör	tént.
	 A	Prá	ter-ut	cai	Szak	mun	kás	Kép	ző	ből	gya	kor	lat	ra	a	FÉNYSZÖV	
kü	lön	bö	ző	mű	ter	me	i	be	ke	rül	tünk.	Édes	apám	ké	ré	sé	re	en	gem	Ta	má-
si	Sán	dor	fo	tó	mű	vész	mel	lé	he	lyez	tek.	Na	gyon	so	kat	kö	szön	he	tek	
Ne	ki.	A	re	tust	és	a	la	bor	mun	kát	Perger	Jó	zsef	ta	ní	tot	ta	nagy	hoz	zá-
ér	tés	sel	és	sok	sze	re	tet	tel.	Né	hány	éves	fény	ké	pész	mű	ter	mi	mun	ka	
után	1960-ban	be	ke	rül	tem	a	film	gyár	ba	re	tus	őr	nek.
Két	 év	 múl	va	 kap	tam	 Le	he	tő	sé	get	 önál	ló	 „stand	fo	tós”	 mun	ká	ra.	
El	ső	film:	a	„Mici	né	ni	két	éle	te”	volt.	Har	minc	év	alatt	52	já	ték	film	
és	kb.	Ugyan	en		nyi	TV-film	rek	lám	fo	tó	anya	gát	ké	szí	tet	tem	el.
Ezek	ben	a	fil	mek	ben	együtt	dol	goz	hat	tam	csak	nem	a	tel	jes	fil	mes	
és	te	le	ví	zi	ós	„él	me	zőn		nyel”.
	 Az	ope	ra	tő	rök	kö	zül	Iegtöbbször	Il	lés	György,	Szécsényi	Fe	renc,	
He	gyi	 Bar	na	bás,	 Sá	ra	 Sán	dor,	 Bí	ró	 Mik	lós,	 Czabarka	 György,	 a	
ren	de	zők	kö	zül	pe	dig	Ranódy	Lász	ló,	Fábri	Zol	tán,	Ko	vács	And	rás,	
Szinetár	 )	Mik	lós,	 Esz	ter	gá	lyos	Kár	oly,	 Fé	lix	Lász	ló,	 Zsurzs	Éva	
film	je	i	ben	 fo	tóz	tam.	 De	 foly	tat	hat	nám	 a	 sort	 több	név	vel	 is.	 Mit	
ad	tak	ne	kem	Ők?

	Lá	tás	mó	dot.	A	ve	lük	 foly	ta-
tott	 mun	ka	 köz	ben	 tu	da	to	so-
dott	ben	nem,	hogy	a	port	ré	fo-
tog	ra	fá	lás	nem	azo	nos	a	pre-
cíz	ex	po	zí	ci	ó	val,	vagy	az	arc	
kö	rül	vi	lá	gí	tá	sá	val.
 Min den port ré alany nak ka rak
te	re	 van,	min	den	 hely	szín	nek,	
kör	nye	zet	nek	 han	gu	la	ta.	 Ha	
ezek	 meg	je	len	nek	 a	 fo	tón,	
ak	kor	le	het	a	kép	nek	ha	tá	sa.
Hát	 ilyen	fé	le	 ké	pe	ket	 igye-
kez	tem	a	fal	ra	akasz	ta	ni.
A	 film	gyá	ri	 mun	ká	mat	
Ba	lázs	Bé	ta-díj	jal	tün	tet	te	ki	
a	szak	ma.
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DR. ER DÉ LYI IST VÁN

GÖ DI KI KI CSO DA?
Gödtől-Gödig
 Nagy vá ra don szü let tem 1931-ben. Édes apám, Er dé lyi Fe renc a 
he lyi Pos ta igaz ga tó sá gon dol go zott, ko ráb bi helyt ál lá sa mi att az 
élete került veszélybe 1944őszén az újraRomán fennhatósághoz
tar to zó vá ros ban.
 Társzekereinknekaközelegyhónaposmenekülésbenmegfáradt
lovai lassan a kitűzött cél felé vontattáknehéz terheiket.Már dél
felé járt az idő, amikor1944szeptemberénekavégén,Sződ felöl
Felsőgödreérkeztünk.Megállvaaműútszélénalovakmegkapták
aznapi kevéske abrakjukat, mi pedig – a két vándorló család –
ezalattrövidmegbeszélésttartottunk:Szentendrénelválnakútjaink.
Huszárék,azútitársaink,eldöntötték,hogytovábbmennekvalaho
váNyugatra,mipedig–eredeti tervünknekmegfelelően–Szent
endrénfogunkmegállapodni.
 Következettahorányi révátkelésaDunán,majdmegérkezésa
számomrakülönöskisvárosba,aholéletemújszakaszakezdődött
el.Akkormégnemissejtettem,hogyközelmásfélévtizedenátott
honom lesz valahol a házaiban. Minden teljesen szokatlan volt.
Egyik házból amásikba utasítottak a városka vezetői,míg végre
valahol be kellett fogadjanak bennünket, az „ejtőernyősöknek”
nevezetterdélyimenekülteket,akiketlegszívesebbentovábbküldtek
volna,deazonnal.Ezvoltazanyaországbanajogtalanságunkálla
pota.Apámazonbanhajthatatlanvolt:mimagyarokvagyunk,Nyu
gatranemmegyünk tovább,hangoztatta.Ottmaradtunk.Apolgár
mestermegengedte,hogyvégülmeghúzhassukmagunkategyház
szobácskájában,étkezniazingyenkonyhárajártunk.
 Kiderült,hogyvanavárosbangimnázium,csaképpennemren
delkezikvizsgáztatásijoggal.
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Anagy szükségben és zűrzavarban azonban eznekünknagyon is
megfelelt. Beiratkoztam több, mint egyhónapos késéssel, de az
ok ta tás már no vem ber vé gén meg sza kadt. 
 Aztándecember26.ánPomázfelölmegérkeztekaszovjetcsa
patokésvárosban–mivelnyolcifjúnémetkatona„ellenállt”egy
katonai gumiraktárnál – háromnapos szabadrablást rendelt el a
városkábatelepítettszovjetegységparancsnoka.Minketmegráadá
sul kibombáztak a biztonságosnak tűnő kis lakásunkból. Így hát
levonultunkaszomszédosházkevésbébiztonságos,deóriásipincé
jébe,aholnéhány,továbbmárharcolninemakarómagyarkatonais
meghúzódottnagytitokban.
 Mintkibombázottakmegkaptunkavárosszélénegyelhagyott
naknyilvánítottszépkisvillát,demásnapvisszatértekodaanyugat
felé elmenekült család hölgytagjai. Így hát kikerültünk amamár
szinteluxusnyaralórészneknyilvánuló,akkormégeléggéelhagya
tott Pismány nevű városrész aljába, gróf,Csáky István villájának
üresenállókertészházába.Agrófvoltsofőrjelakásábanegymásik
erdélyimenekültcsaládhúzódottmeg.Nemvoltaházacskánkbanse
villany,sevízvezetékaházteraszaelőttielkerítettrészbenpediga
grófhatalmastenyészsertéseigrasszáltak,csodálatosfalusiillatokat
biztosítvaszámunkra.Ottragadtunkmajdnemötesztendőre.Ezvolt
magaanyomor.Biztosítvamagunknakatovábbifalusimiliőt,kecs
kéttartottunk,tejénekzamatátólmáiglúdbőrözikahátam…
 Apámat–miutánnéhányhónapigavároskaönkéntesrendőrség
ébenszolgált–miközbenmajdnemelvittékatahitótfaluifelrobban
totthídfelépítésétől továbbiés távolabbimálenkirobotra–alkal
maztákazóbudaipostán,aholegyideigmégfőnökisvolt,úgytűnt,
hogyéletünkésnyomorszintünkmegállapodottamégelviselhetőn.
Azonbana„hídverő”GerőErnőapámatisBlistáztatta1946tava
szán.Ekkorsegédmunkáslettbelőleaszentendreipapírgyárban…
 Habárfiatalkorábanaktívansportolt,ezamegaláztatás,megsok
egyéb kel le met len do log, ami még kö vet ke zett, vé gül ar ra kész tet-
tékőt,hogyelváljontőlünk,habár–tekintetteligenjószervezőte
hetségére és szakértelmére – a papírgyárból a városi közellátási
hivatalvezetőjévéavanzsált,aholegészenazélelmiszerjegyrend
szer.megszűnéséig(1951.december1)helytállt,biztosítvaaváros
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lakosságának tisztességesellátását.Egyszercsakhirtelen felmond
tak neki és, ezután több városban és egyéb településen dolgozott
országszerte,mígnemévekmultával„rehabilitálták”,természetesen
mindenanyagikártérítésnélkül…
 1949őszénanyámmalújlakásbaköltöztünk,ahollegalábbvolt
ugyan villany, de vízvezetékmár nem, viszont nem kellett sokat
gyalogolnomavoltcsendőrlaktanyábatelepítettgimnáziumba,amit
időközbensikeresenbefejeztem.
 Közben azonban elérkeztem életem újabb fordulópontjához.
Még egészen az utolsó előtti osztályig az volt a tervem, hogy
vegyészmérnökleszek.amireanyámisösztönzött,mivelédesapja
régebbenvegyésztechnikusvoltazalatnaiaranybányánálésnekia
ve gyé szi-ve gyész mér nö ki ál lás biz tos eg zisz ten ci á nak lát szott. 
1949nyaránkisosztályunkelhatározta,hogynagyobbkirándulást
teszakörnyékben.Ekkor–szintesorsszerűen–eszembejutottegy
különösváradiélményem:mint jókispolgárok,avasárnapi isten
tisztelet után apámmal rendszerint mindig elmentünk vagy egy
órácskáraakávéházba,aholőújságotolvasotténpedigaközismert
képesújságot,aMagyarFutártlapozgattam.Jólemlékeztemegyik
érdekescikkére:„ÁrpádsírjátkeresikapomáziLamhegyen”,sőta
feltárásokatvezetőamatőrrégész,SashegyiSándorneveisfelötlött
bennem.MenjünkelPomázra,mondtamatöbbieknekésmármás
napátmentünkodaHÉVvel.Avasútállomásonérdeklődveazonnal
megmondtáknekünkazt,hogyholislakik.Nagyrégészetigyűjte
mé nye, szak ava tott ügy sze re te te olyan mély be nyo mást tet tek rám, 
hogy ott azonnal eldöntöttem, régész leszek! Szüleim egyáltalán
nem örültek ennek, de végül is belenyugodtak, jóllehet gyengén
do tált, bi zony ta lan eg zisz ten ci á nak lát szott az a pá lya.
 Agimnáziumunkat,miutánegyévigaferencesrendbirtokolta,
államosították.
 Azthittem,hogyezegyszerűbbéfogjatenniegyetemifelvétele
met, mert egyházi gimnáziumból akkoriban nem igen vettek fel
bölcsészkarokrahallgatókatdenemígytörtént.Felvételikérelme
met elutasították.Kibújt a szög a zsákból, hogymiért.A trianoni
békediktátumeredményekéntarománokáltalahivatalábóleltávo
lítottapámugyanisaII.Bécsidöntésutánazonnalvisszakaptaállá
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sátNagyváradon,apostaigazgatóságon,ésamikorszeptemberelső
napjaibanmegjelentottBukarestbőlazabizottság,amelyikaposta
műszakiberendezésétvolthivatvarománrészrőlleszerelniéselvin
ni,akkorőésazegyikműszerész(nevétnemérdemesmegemlíteni,
habárrövidesenminiszterlettbelőleMagyarországon)fegyveresen
ellenálltak ennek. Apám magas kitüntetést kapott (a műszerész
nem),amitvalaholnyilvántartottak.Emiattafia,azazén,márnem
ke rül het tem be az egye tem re. 
 Ebbeazonbannemakartammegnyugodnisehogyan.Szívóster
mészetemnekéskitartásomnakköszönhetően,elmentemugyanelő
szörazOroszIntézetbe–amiakkoravoltTőzsdepalotábanszékelt
– ahová „átirányítottak”, de ott – habár a felvételi beszélgetésen
ko mo lyan agi tál tak, nem áll tam kö tél nek, nem akar tam ott to vább-
tanulni.Apámmalmegkonzultálvánadolgot,őaztjavasolta,hogy
aszentendreivárosipártbizottságtitkárával–egyvoltvillanyszere
lővel–beszéljemmegadolgot,akivelőegykoronAradondolgozott
apostán.Akorabeliváltozásokidejébenezalépésésazilletőpozí
ciója sem tűnt számomra szokatlannak.Az új urak egyike tehát,
amikormegtudtaszavaimból,hogyazaradi„Feribácsi”fiavagyok,
azonnalíratottszámomraegyolyanajánlást,melyenottdíszelgetta
vöröscsillagospecsét. Igenám,dekihezvigyemazt el?Sashegyi
Sándorazttanácsolta,hogyaMagyarNemzetiMúzeum,megegy
benaMúzeumokésMűemlékekOrszágosTanácsánakavezetője
FülepFerenc(19191986)régész,keressemaztfel.Igenám,dejus
sakbeazilyenmagasvezetőhöz,akirőlzordhírekkeringtek?Min
denekelőttvalamiféle jobbruhátéscipőtkellettszerezzek,amire
aligaligvoltpénzünk.Anyámvettnekemegyvilágosbarna–kissé
rózsaszínárnyalatú–kezeslábast,amitökéletesenelfedtefoltozott
ruhámatésmégvettünkegypárszögesbakancsot,majdbejelent
keztemabudapestiPuskinutcaititkárságonésmármegiskaptam
atalálkozáslehetőségétmásnapra.Atanévközbenmegkezdődöttén
pe dig nem akar tam le ma rad ni, vagy akár csak egy évet ki hagy ni. 
Azonanyáronugyanvízvezetékszerelőtetőfedő inaskéntdolgoz
tam,deazapályasemvonzottkülönösen…
 A titkárnő, akineka színeelőtt említettöltözetemben jelentem
meg,beszóltFülepelvtársnak,akikinyitvairodájaajtajátmegjelent
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előtteménpedigaszögesbakancsomtalpánkorcsolyázva,egyene
senakarjaibarepültem.Kellőhumorralértékelveahelyzetet(ami
nemvoltrájellemzőrá),letegezettésleültetett,habármégakezébe
sem nyomtam a csillagos papíromat.Meg kell mondanom, hogy
nemsokatteketóriázott,miutánvázoltamnekireménytelennektűnő
helyzetemet.Légynyugodtfiam,mondta,afelvételedelleszintéz
ve.Apapírjaimközbenmegtörtént „eltűnése” semhoztazavarba.
–Megkeressük,néhánynaponbelülfelleszelvéve!Boldoganszá
guldottamhazaSzentendréreaHÉVveléslőn:rövidesenmegjötta
felvételrejogosítóírás,máraztánakövetkezőnaponottisvoltama
tanszéken.Ebbőlsenki segondoljaazt,hogyapárt segítettbeaz
egyetemre,hiszensemén,sempedigapámnemvoltunkpárttagok.
Pusztánazemberimegértésésjóindulatjátszottközre.
 Ugorjunkegynagyot.Azegyetemrőlegyszermajdnemkizártak,
mint „osztályidegent” (?). Tanulságos évek voltak. Végül kitűnő
államvizsgávalvégeztemelaközépkorirégészet–muzeológiasza
kot,ahololyankiválóembereknéltanulhattam,mintLászlóGyula
(aki mint megbízott tanszékvezető, engem választott magamellé
kinevezettdemonstrátornak,amiszámomraóriásiösztöndíjatjelen
tett),vagyFülepLajos(18851970),megDercsényiDezső,avagy
HorváthTibor,EntzGéza,DobrovitsAladárésatöbbiek.Máregy
évvelelőtteaMagyarNemzetiMúzeumbakerültemgyakornoknak,
megintcsak Fülep Fe renc ke ze alá. 
 Most következett életem mondhatni harmadik fordulópontja,
amiremárévekótakészülődtem.EznemcsakLászlóGyulahatására
következettbe,haneminkábbhíresellenfele,FettichNándor(Lásd:
GA2002.174.oldal)voltaz,akiösztönzött(őtnemcsakaTudomá
nyosAkadémiárólzártakki1950ben,denemistaníthatottazegye
temen!),mivelőháromszor ismegfordultott, ahováénmagam is
vágytam,aSzovjetunióban.Ehhezazonban1955benaspiránsfel
vételi vizsgán kellett megfelelnem, ahol Fülep Ferenc elnökölt.
HabáraMúzeumbannemvoltunkkülönösképpenvele jóban,nem
buktatott meg és 1955 őszén már robogott is velem az expressz
Moszkvába,majdavégcélhoz,aLeningrádiÁllamiEgyetemTörté
nettudományi Kara Régészeti Tanszékére. Végül életem legszebb
négyesztendejéttöltöttemodakint,csodálatostudományoskörnye
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zetben, annál is inkább,mert szakvezetőm azÁllamiErmitázs (A
világnagyságrendilegnegyediklegnagyobbmúzeuma!)főigazgató
javolt.AvároskönyvtáraiépségbenvészeltékátaII.világháborút,
sőtagyűjteményeksemszenvedtekkártannakidején.
 –Egyetlenkörülményaggasztottcsakszinteállandóan,az,hogy
édesanyámat–akimindigminden lehetőtmegtettértem–hosszú
esztendőkremagárakelletthagynom.–
 Két momentumot emelek csak ki ottani küzdelmes éveimből.
Mivelszakvezetőm,MihailArtamonovprofesszormárnemásatott,
elengedettengemAlekszandrBernstamorientalistaprofesszorcso
dálatospamíriexpedíciójába1956nyarán.(Ennekemlékeitkönyv
benmegírtammár, de eleddig nem akadt rá kiadó…: (Régészeti
expedíción a Világ Tetején) Életre szóló élmény volt számomra
MarcoPoloésSteinAurélnyomdokainjárniKirgizsztánésTádzsi
kisztánterületén,Afganisztánhatárvidékén.

Találkozásőseinkkel

 Egyik, Oroszországon belüli kiküldetésemkor, amikor „véletle
nül”összetalálkoztamBaskíriafővárosában,Ufábananevesmagyar
antropológuskollégámmal,TóthTiborral(AzAkadémiaugyanisnem
koordináltakutatásainkat,mivelőmástudományososztályhoztarto
zott,mintarégészek),akihezrögtöntárskéntcsatlakoztam.Bejárva
egy sor baskíriai falut, az egyikben összetalálkoztam egy baskír
régésszel,Sokurovval,akiéppen történelemtanárkéntműködöttott,
mert a régészetből nem tudott megélni, és aki – miutánmegtudta
érdeklődésemet–azonnalkészítettegytérképvázlatotarról,hogyaz
előző évben, egymásik faluban általa feltárt, 10. századinak tűnő
lovassírtmegtalálhassammajd.Ehhezazonbanpénztkellettszerezni
azegyetemtől.Artamonovközbenjárásáramegiskaptamazásatási
engedélyt és a szükséges csekély pénzösszeget, majd 1958ban –
megtalálvaatemetőhelyét,aminemvoltkönnyűfeladat–folytattam
azásatástKusulevoban..Sikerültmég12sírtfeltárnibelőleacsekély
erőnkkel.AhelyszínrehajónérkeztünkmegUfábólaBjelajafolyón
és a Djurtjuli nevű városka rendőrkapitányának a segítsége kellett
ahhoz,hogyegyarrahaladóteherautóahelyszínrevigyenbennünket,
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Kusulevofaluba.Bennünket,ezannyitjelentett,hogyegyvállalkozó
hallgatónőt,megegyhallgatótvihessekmagammalésmégarravolt
pénzem,hogykétlegénytfelvehessekafaluban,ahelyszínen.Nehéz
ség volt még elég, hely ben ke nye ret sem le he tett kap ni és a szál lás az 
iskolaegyiktermébenvoltadott,apadokon.Kenyérért20kilométert
kellettgyalogolni.Anapmeghétágrasütött,sikerültmégnapszúrást
is beszereznem. Ez, mint majd kiderül, jó edzés volt a következő
évekre–évtizedekre.AkövetkezőesztendőbenafeltárástN.Mazsitov
baskírrégészfolytatta,akiazótasemtetteközzéeredményeit,csak
némi szemelvényt lehetett belőlemegtudni előzetes jelentésének a
kéziratából.AzeddigismertadatokalapjánatemetőaKr.u.10.szá
zadvégétőla11.századigbezárólaglehetetthasználatban.Embertani
anyagátsenkisemvizsgáltamégmeg–vagynemadtakrólahírt–így
csakfeltételeznilehet,hogytalánőseinkhezköthető,azokhoz,akik
nekaleszármazottaivalJulianusbarátkissényugatabbra,amaiTatár
Köztársaságterületéntalálkozott.(Utóbbottistaláltak1973banegy
olyan temetőt, amihasonlókorú, de amagyarokhozvaló tartozása
sokakszerintkétséges,folytatnikelleneavizsgálatokat,főlegember
tanivonalon,deerrenincsakadémiai„projekt”.Ígyállunkhátmos
tanságezenaterületen).
 Újabbfordulópont–márnemisszámolom.
 1959októberébenhazatértem. (kandidátusi értekezésemetoda
kint„AmagyarokLevédiában”címmelvédtemmegsikeresen,olyan
nevesbírálókelőtt,mintpéldáulazaSzergejRudenko,akiazAltaj
hegységbenfeltártaaKr.e.5.századbólszármazó,híresjégbefagyott
sírokat)Azéveksoránazonbanegyreinkábbvilágoslettszámomra,
hogycsakakkortudokvalamiféleújabberedménytelérni,haismét
kimegyekaSzovjetunióba,demostmármintmunkavállaló.Ugyan
isnemtértemvisszarégimunkahelyemre,aNemzetiMúzeumbaés
az egyetemi oktatómunka semvonzott.Úgy láttam, hogy kutatási
terveimnekegyikhelysemadottvolnakellőbázist.Idehazakönyv
tá ra ink ban alig-alig van a kin ti szak iro da lom ból va la mi, be ho za ta la 
nehézkes,vagymajdnemlehetetlen.Ugyanakkorottamúzeumok
banhatalmasleletanyagállakutatókrendelkezésére.
 1968ban,viszonylagrövidhuzavonautánmunkahelyem,(ahol
a sikeres aspirantúrám után hazatérvén dolgoztam, az akadémiai
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Régészeti Intézetben) annak művészettörténész igazgatója, bele
egyezettabba,hogyegyesztendőre,majdakinttartózkodástmeg
hosszabbítva, ismét egyre, kimehessek.Odakint ilymódon sokkal
kön  nyebb lett a moz gá som a ha tal mas or szá gon be lül és anya gi 
gondjaimsemvoltakazottanijófizetésmellett.Kivittemafiamat
is, aki a moszk vai ele mi is ko la két osz tá lyát vé gez ve el, ala po san 
megtanult oroszul.Több szövetségi köztársaságban ismegfordul
tamésmúzeumigyűjteményeksorátnéztemátazért,hogyfelfedez
hessekbennükvalamit,amiőseinkjelenlétére,vagyősrokonságára
utalhat.Keménymunkavolt.
 Demég eztmegelőzőenmásik keleti kutatásmegkezdésére is
lehetőségnyílt.
 A Mongol Tudományos Akadémiával megkötött egyezmény
keretébenmármegelőzőenisjártugyanmagyarrégészMongóliá
ban,GáboriMiklós(Lásd:GA.2003.74.oldal)barátomszemélyé
ben, de 1961ben közös ásatások lehetősége is felmerült.Az év
tavaszánHorváthTibor, egykori tanárom, a budapestiKeletázsiai
MűvészetiMúzeumigazgatójautazottkinélkülem,mertmagama
koratavaszt nem tartottam ásatásramegfelelő időszaknak.Meg is
kezdteamongolokkalegyázsiaihunhalomsírfeltárását,deakirab
lott sír teljes feltárása nem sikerült.Kiutazván az év nyarán, egy
másik ázsiai hun temetőt választottuk ki magunknak, ahol orosz
régészekmárazl920asévekbendolgoztakvolt,ezahíresNojon
túli hármas, azaz három völgyben fekvő óriási temető. Ebbőlmi
ugyancsakkétsírttudtunkfeltárni,afejedelmisírokhoznemnyúl
hattunk hozzá, mert nem volt elég fizikai erőnk, meg időnk, de
aztánegyújabb lelőhelyen,megmégmásutt,akövetkezőeszten
dőkben is sikeresen dolgoztunk. (Eredményeinkről, Sugár Lajos
fényképész kollégámképeivel ésEgyedEndre rajzolómunkáival
illusztrálvakönyvemismegjelent:Ázsiailovasnomádokcímmel)
Amintemlítettem,közbenkimentemaSzovjetunióba,devisszajőve
onnan,ismétfelvettükaközösmongóliaiásatásokfonalát.
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 Végülis14alkalommalsikerültkijutnomabbaacsodálatos,tisz
talevegőjűországbaésabból11alkalommalsikerültásatnunk,egy
alkalommal pedig szorgos terepbejárást végeztünkMakkay János
ősrégészkollégámmal.AterepmunkálatokbanSugárLajoshatalka
lommal vett velem részt. Egyszer elkísért még bennünket Egyed
Endrefelmérőrajzoló,valamintakeszthelyiFrech'Miklósarcheo-
botanikus,sőtafiamPéteris,akinagyonjóldolgozottafelmérő
rajzolómunkálatokban.Amikintimunkálatainkatellentételezendő,
mongolkutatókjöttekMagyarországra,különféleszakterületekről.
Azutolsóközösásatásokra1990benkerültodakintsor.
Ezek az évente négy – hat – hetes mongóliai kutatások többféle
tudományoscéltszolgáltak.Tanulmányozhattukamainomádpász
toréletetamagavalóságában,valamintaszkítakori,atürkésfőleg
azázsiaihun(szjunnu–hsziungnu)sírokat.

 

Eredményeinketangolnyelventettemközzéegyik2000benBuda
pesten megjelent könyvemben ( Achaeological Expeditions in
Mongolia),csupánaz1990ben,azutolsóközösexpedíciónksorán,

Tonjukuk,türkfőembersíremléke(részlet),akőoszloponrovásírássalaz
életrajza.Kr.u.8.század
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részlegesen feltárt ázsiai hun település eredményei nem kerültek
bele.Akkoriban(1947ótamárfolyamatosan)rajtunkkívülcsaka
szovjetrégészetiésnéprajziexpedíciókműködtekazországban,de
azőanyagilehetőségeikkelmiegyáltalánnemvehettükfelaver
senyt.
 Ami a szkítakori emlékeket illeti, elsősorban az úgynevezett
szar va sos kö ve ket, a kö vek be tör tént be ütö ge tés-so ro za tok kal áb rá-
zolt szarvasalakokat és mellékleteiket tanulmányoztuk, néhány
újabbatisfedeztünkfel.EztaMagyarországonismegjelentszkíta
állatstíluskeletiemlékeinekabevonásáhozvoltszükséges.Azázsi
aihunokemlékeitazértkutattuk,hogyösszehasonlítsukőketatöb
biázsiaiéskeleteurópaihunsírlelettel.

 A mon gó li ai, szik la da-
rabokkal lezárt mély sír
gödröket a sírrablókmár
régebben felkeresték és
zömmel fel is dúlták.
Nagy ne héz sé gek árán 
tudtunk lehatolni néha
háromésfélnégyméteres
mély sé gek be, ahol azért 
mégtaláltunktöbb,tudo
má nyos szem pont ból igen 
érdekes leletet: korabeli
kínaibronzpénzeket,vas
fegyverek és eszközök
darabjait, agyagedénye
ket, ló szer szá mo kat stb. 
Azásatásoksokidőtvet
tek igény be és nem is vol-
tak egé szen ve szély te le-
nek a nagy mély sé gek 
miatt.Amiakésőbbi,türk
sírokat illeti, amelyeket
szinténigyekeztünkfelfe
dezni,azegyik lovassír

SzarvaskőMongóliában,
aKr.e.5.századból(EgyedEndrerajza)

Azaljánmellpáncél,tőr,
tegezésíj,valamintharcibaltaábrázolása

alovakmellett.
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banmégjelentősselyemdarabokismegmaradtakazelhunytlovas
ruházatából,amiaKr.u.7.századbólszármazik.Ezaleletésmég
soktárgyebbőlasírból,tudományosújdonságotjelentett.Összeha
sonlításkéntamégépenmaradttürkkőszobrokatisbehatóantanul
mányoztuk és meglátogattuk az igen ritka, már korábban ismert
rovásfeliratostürkkőemlékeketisMongóliaközépsőrészén.
 A feltárások, sőt még az országon belüli, terepjárón megtett
nehézutazásokatengerszintfelettmagasanfekvőpusztákon,hágó
konát,nemkevésenergiátköveteltekrészünkről,dealegtöbbba
junkinkábbabürokratákkaladódott,nemisszólvaahelybeliélel
mezésünkmegszervezéséről.
 Eredményesmunkámnyomán1997benaKőrösiCsomaTársa
ság tól meg kap tam a leg na gyobb ma gyar ori en ta lisz ti kai el is me rést, 
aKőrösiCsomadíjat.Eztmáramiattisnagytisztelettelvettemát,
mivelapaiágonaszékelyőseimegyikágaaKőrösiCsomaszülő
falujávalszomszédosfalubanélt.
 Megedződveebbenaküzdelemben,elhatároztam,hogyaSzov
jetunióbanismegkísérlemaközösásatásokat.Ezekmegszervezése
hétteljesesztendőtvettigénybe!Amegfelelőásatásihelykijelölése
semvoltegyszerű,ebbőlacélbólkétneveskollégámmalutaztamki
1973ban,hogyakaukázusiDagesztánbantaláljukmegaztapon
tot,aholközösenkutathassunk.Eztazonbanamoszkvai régészek
elutasították, hivatkoztak a déli pusztaságokbéli nagy forróságra,
mint akadályra.Végül ők jelöltékmeg azt a pontot, a számunkra
szomorúemlékezetűDonkanyarban,aholegy9.századikazárkori
kővárromjai,ahozzátartozótemetőésfalumaradványainakásatá
sárakerültsor,amibebolgárkutatókisbekapcsolódtak.
 Hétnyáronáttartottanagyszabásúnemzetközimunka1983ig
bezárólag,amibenösszesentöbbmagyarszakember(KovácsLász
lóésSzabóJánosGyőzőrégészek,MatolcsiJánosarcheozoológus,
Frech' Miklós archeobotanikus, Sugár Lajos fényképész, Erdélyi
Balázsépítész,ErdélyiPéterrajzolósegéderő)vettrésztavezeté
sem alatt. 
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Adoniásatásainkkörnyékeésszínhelye(1975-1982)
Majackojegorogyiscse

ErdélyiIstvánésfia,ErdélyiPéterMajackojegorogyiscse,
ásatásitábor1975.
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 Kétségtelenülmegállapíthatóvoltrészemről,hogyeztazerődít
ményt, amelynek az egykori nevét nem ismerjük (mai neve:
Majackojegorogyiscse)nemazősmagyarok,haneminkábbabese
nyőkpusztíthattákela9.századlegvégén.Lakóivalószínűlegalá
nokésrészbenősbolgároklehettek.UgyanekkoraVoronyezsiTáj
múzeumraktárianyagábantaláltunkegyolyanősmagyarsírleletet
(Nyizsnjaja Bujlovka), amelyet még 1900ban tártak fel a Don
partjánésaII.világháborúalattismegmaradt.
 Azotteltemetettharcosövénekdíszescsontvereteinekapontos
párhuzamaitafehérmegyeiVerebközséghatárábanmég1854ben
feltártegyedülállómagyarsírfémvereteijelentik.Találtunkazerő
dítmény kövein nem is egy olyan rovásfeliratot, melynek távoli
rokonaiazavarkoriésaszékelyrovásírások,ésamelyekmindmáig
nemlettekmegfejtve…

FeltehetőenősmagyarsírleletNyizsnjajaBuljovkáról
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Tehátvégeredménybenezekakutatásokisigenhasznosakvoltak,
még ha nem is szolgáltatott a doni ásatás kifejezetten ősmagyar
anyagot.Magaazerődítmény,amelybeletartozottadoninagykazár
erődítménysorba, részben őseink ellen is épült a kazár uralkodó
parancsára,deazásatásalapjánúgylátszik,hogyaztnemamagya
rokvettékbeéspusztítottákel.
 Ezt a háborús időszakot egy közeli faluban fellelt ezüstpénz
kincsleletigazolja,melyetmáramagyarok–délebbi–elvonulása
utánrejtettekel.Adonimunkálatokmegszervezéséértéslebonyolí
tásáért azAkadémia felterjesztéséremegkaptamaMunkaÉrdem
rendezüstfokozatát1976ban
 Nos,ezzelpárhuzamosaniskikellett jelölnünkidehazaazokat
azásatásipontokat,amelyeken„cserébe”aszovjetrégészekdolgoz
hattakvelünkegyütt(Csolnok,BerettyóújfaluHerpály).Ezekközül
az egyik nek a ve ze té sét ma gam nak kel lett el lát nom, ez volt a Keszt-
helymelletti fenékpusztaiásatás.Azonbaneza feltárássajnálatos
módontorzómaradt,aRégészetiIntézetakkoriújigazgatója(ere
detilegállatorvos,archeozoológus)megszüntetteésanagymennyi
ségű leletanyag nem lett azóta sem feldolgozva. Hat esztendőm
veszett ily módon kárba, meg mindazok fáradozása, akik velem
együtt ott dol goz tak volt. 
 Köz ben meg kel lett már vé de nem az aka dé mi ai dok to ri dis  szer-
tációmat,aminközelhatévenátdolgoztamfolyamatosan.Egyévet
késettavédésem,mertazegyikakadémiaifőtisztviselőmástprefe
ráltakkoriban,végül1976őszénazismegtörténtsikeresen.Büszke
vagyokrá,hogyolyankiválóopponensekhagytákjóvá,mintLász
lóGyula,Harmatta JánosésSzádeczkyKardossLajosprofesszo
rok.CímeazAvarságésKeletlett,amikönyvalakbanismegjelent
aztánBudapesten.
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 1977benalaposanvisszavetettamunkámbanatavasszalfellé
pettsúlyosmájgyulladásom,denemhátráltamakkorsemmeg,csu
pánszigorúdiétávalvigyázokmagamra.
 1976telérebekövetkezettazitthoni„találkozásom”isőseinkkel.
Téli,majd tavaszi leletmentésvolta feladatom,mertBudakeszin,
kollégáim telkén, házépítés közben honfoglaló magyar temetőre
bukkantak.Hétvégenként,jobbáraönkéntesmunkaerőkkel,sikerült
aztánközelnegyvensírtfeltárni,tudományosszempontbólérdekes
tárgyakkaléppenBudakeszin,aholakeszinévazegyikhonfoglaló
törzsnevünketőrzi.
 Ezutánismét,deakkormár„csupán”másfélesztendőre,sikerült
ismétkijutnommunkavállalásrévén,amoszkvaiakadémiaiRégé
szeti Intézetbe, ahol 198284 közöttmegírtam (amáig kiadatlan)
másikkönyvemet„ScytiaHungarica”címmel,amelybenazösszes,
általamlátottésfeldolgozottősmagyar,avagy„ősmagyargyanús”.
talán rokon jellegű régészeti emlék leírását elkészítettem. Fiam
akkorisvelemvoltésegyévetelisvégzettközbenaLomonoszov
Egyetem Történettudományi Karán. Eközben, nem mellékesen,
nagyszabású munka szerkesztésébe is belefogtam. Javaslatomra
magyar,ukránésoroszszakemberekközösmunkájávalmegírásra
került Magyarország teljes régészeti áttekintése az őskőkortól a
középkorig.Kiadásáraitthonnemtartottakigényt,ígylefordítottuk,
oroszra,majd két kötetemeg is jelentMoszkvában. (Arheologija
Vengrii)Ezvoltmáraharmadikközöstudományospublikációsvál
lalkozásunk, a korábban kint és idehaza megjelentetett régészeti
tanulmánykötetekután.
 Másikvonulatisakutatómunkában,amiállandóanfoglalkoztat
részbenmégmais.Anomádnépekésameghódítottletelepült,föld
művelők–városlakókkölcsönviszonya.Eztleginkábbazelpusztult
falvakanyagánlehetnetanulmányozni,deakoraközépkorifaluku
tatása20.századderekatájánnálunkmégnagyongyermekcipőben
járt.Azavarszlávmagyarérintkezések,kapcsolatokvonatkozásá
ban ezt nem is nagyon kutatjákmégma semországosméretben.
Afalvakmaradványainakfeltárásanagyonidőigényesésegyáltalán
nem na gyon lát vá nyos. 
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Elkezdtemhátahonfoglaláselőttiidőremutatórégiszlávhelyne
vek nyomán, ÉszakkeletMagyarország területén a nyomozást az
ásatásramegfelelőhelyután,majdeztkövetőenGergelyiugornyán,
meg főleg Panyolán végeztem kutatásokat (Szimonova Eugénia
kolléganőmmelközösen).
 Azutóbbiközséghatárábansikeresenfolytmunkáimatazonban
aRégészetiIntézetemlítettigazgatójaazzalkívántaabbahagyatni,
hogy 1992től nyugállományba küldött. Ennek ellenére, hol a
KároliGáspárReformátusegyetemtámogatásával,holmegaHor
tobágyi Nemzeti Park anyagi segítségével, még egészen 1999ig
bezárólagfolytattukazásatástjelentőssikerrel(18házobjektumot
tártunkfel).Végülmiutánaterületegykorigazdájakaptavisszaazt
aföldet,aholdolgoztunk,letiltottamunkálatokat,illetvecsakakkor
adottvolnarátovábbiengedélyt,hakifizetjüknekiazokozottkáro
katévente.Mondanomsemkell,hogyerrenemvoltpénzésnincs
ma sem. Ígyegyújabbkutatási torzót sikerült létrehoznunk, amit
most a tiszai védgát közeli megmagasítása hozott veszélybe.
(Védettségéreirányulóerőfeszítéseinkfolyamatbanvannak:)
 A kutatómunka mellett éveken át tanítottam. Először az alma
materben,l96061benaKözépkoriRégészetiTanszékenazázsiai
hunokőstörténetétésaKijeviRúsztörténetét,majdhosszúszünet
utánmástanszékeken,ígyvégülazELTEtőll985benmegkaptam
azegyetemitanáricímet.
 1991őszétől azegyetemméazóta semváltmiskolciBölcsész
egyesületbenvállaltamoktatásimunkát,abbanahitben,hogyakk
reditálnifogjákazújonnanfelállítottfelsőoktatásiintézményt.Elő
ször, mint Engel Pál történész – tanszékvezető tanártársa, majd,
mint aTörténelmiTanszék vezetőjeműködtem, együttesen, négy
tanévenát.Arrólisvoltakkorkomolyanszó,hogyazújreformátus
egyetemMiskolconfoglétrejönni,deebbőlsemmisemlett.Végül
magamváltammegaBölcsészegyesülettől,sajátakaratomból,mert
kilátástalannakláttamahelyzetetésazújmegbízatásaimisnagyon
meg ter hel tek. 
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1984tőlkezdvenégyévenáttanítottamazELTEBTKkülönböző
tanszékein (a Kelet Európai Történelem tanszéken a besenyők,
kunokésjászoktörténetét,aFinnugorTanszékenafinnugornépek
őstörténetétésaBelsőázsiaiIntézetbenpedigBelsőÁzsia,Mongó
lia,TibetésÉszakKínaősitörténetétegészenakoraiközépkorig).
 1992 végénHegedűs Lóránt református püspök úrmeghívott,
hogyvegyekrésztabudapestiKároliGáspárEgyetemlétrehozásá
ban,amiben1993tólsikeresenrésztisvettem,azegyetemlétrejött
ésmagamötévenáttanítottamazújegyetemBölcsészettudományi
Kara Történettudományi Intézetében, illetve egy év múlva már
annak vezetője, sőt a kar dékánhelyettese lettem. Bevezettem a
magyarőstörténetoktatását is.1996banazELTEmint történészt
habilitált,mertehhezragaszkodottaReformátusEgyetem,ugyanis
mint ré gészt, ad dig nem tar tot tak tör té nész nek. 
 1998derekánazonbanaMagyarAkkreditációsBizottságakkori
elnöke, – anélkül, hogy utánanézett volna valóságtartalmának, –
aláírtegyolyanlevelet,amelybenkifogásoltákaTörténettudományi
Intézetben folyó oktatási munkát és annak folyományaként, több
tanártársammalegyüttazegyetemakkorirektora,felmondtamun
kaviszonyomat.Fellebbeznialevélbenfoglaltakellencsakmagaa
rektorvoltjogosult,deeszeágábansemvoltaztmegtennie.Hege
dűspüspökúrpedignemálltmellénk.Azótaottmagyarőstörténeti
oktatásönállóannemfolyikmár.
 VoltmégazonbanegysikeresdologaReformátusEgyetemTör
ténettudományi Intézetében. 1995 tavaszán létrehoztuk ott, orszá
gosjelleggelaMagyarŐstörténetiMunkaközösséget,mintszakfó
rumotakérdésektudományosmegvitatására.EzaMunkaközösség
mindmáig sikeresen működik az egyetemen kívül, sőt 2002ben
Egyesületté sikerült azt átminősíteni. 1993ban,AMagyar Tudo
mányaVilágbanAlapítványsegítségévelmegindítottukazEgyesü
letfolyóiratát,„Eleink–magyarőstörténet”címmel,amelyjelenleg
azegyetlen,amagyarőstörténettelszélesértelembenésszakszerű
enfoglalkozótudományosfolyóiratazországban.IttGödönkerül
szerkesztésreéskiadásra,melybőltöbbekközöttazitt
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 Szerkesztését, a szerkesztőbizottságközreműködésévelmagam
végzem,mint az leírtakról is több információ található. egyesüle
tünkelnökeésegybenazalapítványképviselője.
 Mintolvasóimafentiekbőllátják,mindigigyekeztemmegállás
nélkül dolgozni, tevékenykedni, a tudomány érdekében. Emiatt,
nem is egy eset ben, a csa lá di éle te men esett csor ba.

 Visszatekintveatöbbminthatvanesztendőnyitudatoséletemre,
mostmármegtudomítélni,hogyténylegállandóküzdelemmelteli
évtizedeketéltemát.Sohasemunatkoztam.Nemmindigtudtamazt
csi nál ni amit kel lett vol na, min dig azt kel lett csi nál nom amit le he-
tett.Mostmárcsakabetakarításéveikövetkeznek,ittGödön,(aho
váfeleségemmelegyütt2000benköltöztünkkivéglegesen),jólle
hetmármegelőzően is többmintötszázkisebbnagyobb tudomá
nyos tanulmányom (javarészt magyarul, de orosz, német, angol,
francia, sőt grúz és kínai nyelven is), tudományos jelentésem és
publicisztikai – tudománynépszerűsítő írásom jelentmeg tizenhat
– részben társszerzőkkel együtt írt – könyvemen és brosúrámon
kívül.Akönyveimközöttegyetemioktatásisegédkönyvekisvan
nak amagyar őstörténetről és a régi töröknyelvű népek régészeti
emlékeiről. Elkészítettem egyik kutatói nagy példaképem, Stein
Aurélmunkáinakteljesbibliográfiáját is(1999ben),amiazonban
csakazAmerikaiEgyesültÁllamokbanlátottnapvilágot.
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SURÁK PÁLNÉ-VASTAGHNÉ TÓTH JU DIT

GÖ DI KI KI CSO DA?
In memoriam Dr. Gillemot Lász ló,

Em lé ke zés a „Pro fes  szor ra”

 

Az 1950-es évek ben már egy re több bu da pes ti la kos töl töt te a hét-
végétGödön.Sokanvoltak,akikanyáriidőszakbanmunkautánis
igye kez tek- a jó vo nat köz le ke dés ré vén- a Du na -partra, a strand ra 
jólevegőhözésavízközelébekerülni,astrandmelletticsónakház
nak is sok lá to ga tó ja volt.
 Ha ta lált va la kit, aki la ká sát meg oszt va szál lás és ét ke zést is biz-
tosítottszámára,azörömmeltöltötteelszabadidejétittGödön.

Dr.Gillemot László 
Dr. Gillemot László valamikor, amikor Gödre érkezett

(1912-1977)
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 Soknyugdíjasegészítetteki jövedelmétezzelaszolgáltatással.
EztvállaltaelnagymamánkBartosLajosnéisaPetőfiutcában,
ahol la kott.
 Ígykerültünkkapcsolatba1952tavaszánGillemotLászlóval,aki
márekkoraműszakitudományokdoktora,akadémikusésaMűsza
kiEgyetemprofesszoravolt...
 A,„Prof”akitmagunkközöttcsakígyemlegettünkkétszobás
lakrésztbéreltnálunkaPetőfiSándorutcábanaz1960asévekele
jétől1970ig.
 Kezdetbencsakahétvégéttöltöttenálunk,későbbmárazegész
nya rat.
 Csöndesjómodorúembernekismertükmeg.
 Ere de ti vég zett sé ge gé pész mér nök volt, több nyel ven be szélt, 
műszakikönyveket írt, fordított ésúj technológiákés estenként a
hozzátartozó berendezések fejlesztése a mindennapi munkájának
ré sze volt.
 Az itt töl tött nap jai is nagy részt mun ká val tel tek. A hi va ta li 
elfoglaltságai mellett kevés ideje maradt hétköznap az egyetemi
tananyagfejlesztésére,atudományosmunkásságánakkiteljesítésé
re. Ez rend sze rint a té li hó na pok ban a va sár na pok ra ma radt, és 
főként a gödi tartózkodására. Számos egyetemi tankönyv érdemi
része,publikációittGödönszületettmeg.
 Gyermekei még ma is így emlékeznek:„ Bartos nénivel, akit
Édes apa na gyon ked velt több ször ta lál koz tunk. Édes apa na gyon 
nagy ra ér té kel te a Bartos né ni ál tal nyúj tott ké nyel met, amit úgy 
tudottmegoldani,hogysohasemzavartaÉdesapát.”
 Újságokból tudtuk, hogy sokszor kapott különböző kitüntetést
munkája elismeréseként, sőt két alkalommal Kossuth díjat is, de
ezzelősohasemdicsekedett.Igenszerényembervolt.
 Gödjelentetteszámáraacsendet,nyugalmat,akikapcsolódást.
ADunapartrajártdélutánonkéntmintmondotta„levegőtszívni”.
Kedvenc törzshelye volt a Széchenyi vendéglő terasza, ahonnan
csodálatosadunaipanoráma.
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Ezahelyvoltszámáraalegkedvesebb,aholjóízűaforrásvíz,tiszta
alevegőésolyközelafestőiDunapart.
 SzívesentöltötteszabadidejétGödön.Nemcsakajólevegőt,de
avízisportokatiskedvelte,sokatúszottésevezett.
 Az akkori ifjúság emlékezetében is megmaradt miszerint
nemegyszerfigyelmeztetteastrandolóifjúságotBuchmüllerNándi
csakaszemévelintve:„IttaZsilmó!”ésmárhúzódtakislátóha
táronkívülre.Tanáravoltazegyetemen.
 A csónakházban tárolta (és még mai ott tárolja a család) a
mahagóni fából készült és ezért a szokásosnál sokkal nehezebb
Csibinevű„kielboat”ját.
 Szeretteanomádéletet,fiaivalegyüttmentsátorozni,megta
nítottaőketevezni.AzindulásihelytermészetesenGödvolt.

Gillemot Lász ló, La ka tos Gab ri el la és fér je a Strand ven dég lő te ra szán
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Vízreszállás elött

Már a ví zen

Meg ér ke zés a tú ra vég cél já hoz



Gödi Almanach276

Elő ször is tűz hely kell

Elő ké szü let az ebéd fő zés hez

A bog rács hoz a füst is hoz zá tar to zik
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Feleségekevéssészeretteeztazéletformát,őritkánjöttkiGödre,
inkábbcsakavendégekkelegyütt.Tréfásanúgyfogalmazott,hogy
Gödönacsaládisvendég.
 Sokankerestékfel,látogattákmegacsaládtagokonkívülkora
beli híres személyiségek, színészek, művészek, újságírók. Pl.:
GömöriPál orvosprofesszor, akadémikus,SzabóZoltánkémikus
professzorakadémikus.Ahíresvendégeknevétmégsokáiglehetne
sorolni,deőkáltalábanaszakmájukrévénkevésbéismertekvoltak
a nagy kö zön ség szá má ra.
 Migyerekek,nagyérdeklődésselfigyeltük,hatehettük,hogykit
ismerünkfelalátogatóiközül.KöztükvoltPágerAntalszínművész,
Lakatos Gabriella balettművész, akivel sikerült személyesen is
megismerkednünk,kedvesközvetlenhölgyvolt.
 Amikor vendégeit fogadta, rendszerint saját főztjét tálalta fel,
finomfűszerezésűételeketkészítettszámukra.Masemtudompon
tosan,hogymilehetettazakönnyű,egzotikusillat,dehaérezném
biztosanfelismerném.Talánacurry,amitindiaiútjánismertmegés
onnanhozhattaarecepteketis.

Ma ebéd re jó lesz ez is
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Reg ge li zik a csa lád a gö di ház te ra szán

Apa és lá nya főzA gö di ház ma
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 Szélesérdeklődésűtudósvolt,deazegyszerűembereketisszí
vesenmeghallgatta,éshatudottsegítettproblémáikmegoldásában.
Ezért is keresték sokan társaságát, bíztak jóindulatában és segítő
kész sé gé ben.
 1970benelköltözötttőlünk,denemmesszire,aszomszédosVas
váriPálutcába,aholtelketvásároltésépítettráegykisnyaralót.
 Ezutánközvetlenkapcsolatunkmegszakadtvele,demindighal
lottuk,mitörténtkörülötte.Sokkellemesnyarattöltöttelottis.
 Sajátházábanakertészkedésishobbijalett,amibenadísznövé
nyekésazöldségfélékegyaránthelyetkaptak.Büszkevolt,hogya
főztje – esetenként – saját termesztésű zöldségből készült.A kis
kertrerengetegtervkészültéshamindenmegvalósultvolna,akkor
mégtalánagödipiacraisjutottvolna.
 Egészségekorábbansemvolttökéletes,azidőmúlásávalszívpa
naszaifelerősödtek,többszörszorultkezelésre.
 ADunaszereteteésavízisport,azevezéséletevégéigelkísérte,
és a ha lál is va ló já ban a Du na- par ton ér te 1977 au gusz tus 20-án. 
Tanítványa,BuchmüllerNándikésőbbiapósa,AmbrusLacibácsi,a
göditermálkútkialakítójataláltráakisszigetbelsőpartján,acsó
nakjamellettatragikusanelhunytprofesszorra.
 Az ál ta la an  nyi ra ked velt Du na part ján halt meg. Bé ke po ra i ra. 
Egynemgödiszületésű,deizzigvériggödivolt,akinagyonsokra
értékeltelakóhelyünktermészetiadottságait,nyugalmát,békéjét.
Életeésmunkásságapéldaértékűlehetamafelnövőértelmiségszá
má ra. 
 AVasváriPálutca1/B.alattitelekésnyaralóacsaládtulajdoná
ban ma radt. Dr. Gillemot Lász ló uno ká ja, Horváthné Gillemot Ju dit 
és férje tulajdona,őkgödipolgárok.Eredeti tervekszerintcsaka
nyaralóbővítéséttervezték,deafeltárásoksoránderültki,hogya
70eséveképítésikultúrájánakmegfelelőensokmindennematerv
szerint készült el.Aúj ház sokmindenben emlékeztet a régire, a
tervezőjeisazonos(CzobolyÉva).

 A szerzők köszönetet mondanak a Gillemot családnak egyes
részletek pontosításában nyújtott segítségükért és a rendelkezésre
bocsátottfényképekért.
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Mit ol vas ha tunk a Le xi kon ban , ki volt Dr. Gillemot Lász ló?

 Gillemot László, gépészmérnök 1912 október 7én született
Budapesten,elhunyt1977augusztus20ánBudapesten.(Sic!)
 ÉdesapjaGillemotFerencújságíró, labdarúgó, edző, amagyar
válogatottszövetségikapitánya,sportvezető.
 GyermekeiGillemot Ferenc (1939),GillemotLászló (1944),
GillemotKatalin(1954).
 A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
gépészmérnökioklevelet szerzett (19301935),és1935benbuda
pestiStandardVillamosságiRtmérnökekéntdolgozott,aműszaki
dok to ri ok le ve let 1941-ben kap ta meg.
 Egyidejűleg a Pázmány Péter Tudományegyetemenmatemati
kát,fizikátésfilozófiáttanult,aműszakiröntgenvizsgálattárgykör
benmagántanáriképesítéstszerzett1946ban.AzMTAtagja(1949
1977).
 A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
GépészmérnökiosztályMechanikaiTechnológiaiTanszéktanárse
géde(19351940),adjunktus
( 19401944), m. b. tanszékvezető (19441947), magántanár
(19461947).
 ABMEGépészmérnökiKarMechanikaiTechnológiaiésMecha
nikaiTechnológiaiAnyagszerkezettaniIntézettanszékvezetőegye
temitanára(19511971),azIntézetigazgatója(19711977),közben
BME rektora (19541957), tudományos rektorhelyettes (1964
1967)
 Nehézipari Központ Műszaki Fejlesztési osztályvezető (1947
1948)
 Fémipari Kutató Intézet alapítója és igazgatója (19481969),
VasipariKutatóIntézetalapítójaésigazgatója.(19491952)
 ABMEMérnökTovábbképzőIntézetigazgatója(19541957).
 Amodernmagyar fémipari és kohászati kutatás egyikmegte
remtője.Legjelentősebberedményeitazanyagszerkezettan,anyag
vizsgálatésanagysebességűalakításéshegesztésekröntgenvizsgá
lataterületénérteel.
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 Élete utolsó éveiben sokat foglakozott az ipari műszaki tud.
ku ta tás el mé le ti és mód szer ta ni kér dé se i vel.
 1966ig17szabadalmavolt.
 A Magyar Tudományos Műszaki Tanács tagja (19461949), az
MTAKohászatiésaGépészetiBizottságelnöke,aJugoszlávTudomá
nyosésMűvészetiAkadémialevelezőtagja(1969től).AzInternational
InstituteofWelding(Hegesztés)alelnöke(19711975)
Kossuthdíjatkapott1949benaKossuthhídépítésénekanyagvizs
gálatimunkáiért,1957benahazainyersanyagbóltörténőtitángyár
tás mód sze ré nek el vi ki dol go zá sá ért.
 Pattantyús Ábrahám Gézadíj 1958, Bánki Donát emlékérem
1975.
 Főbbmunkái:A hegesztések röntgenvizsgálata (1941, doktori
értekezés),Műszakiröntgenvizsgálat(1942),Alumíniumhegeszté
se(1949),Alumíniumtechnológiájánakújabbfejlődése.(1950)
 Agömbszemcsésgrafitkristályosodása.afémektulajdonságai
nakjellemzéseafajlagosalakváltozásmunkáival.(1951)
 Fémektulajdonságainakjellemzéseafajlagosalakváltozásmun
káival.(1966)(akadémiaiszékfoglalók)
 Számosegyetemitankönyv.(19471960)
 Gillemot Lászlóemlékérem. GTEAnyagvizsgáló Szakosztály
alapította1987ben.
 Első alkalommal 1987ben adományozták 80 mm átmérőjű
bronzérem,PeternákGusztávalkotása(ÚjRévaiLexikon2001.,Új
MagyarÉletrajziLexikon2001.)

Dr.Gillemot László 
egyik utol só arc ké pe
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BÁTORFI JÓ ZSEF
FOGARASI AN TAL

Amb rus víz
 A GÖ DI ALMANACH-ban már két íz ben is meg em lé kez tünk 
ar ról, ho gyan jött lét re, és kik vál lal tak meg ha tá ro zó sze re pet a gö di 
termálstrand megvalósításában. Az ilyen mérvű szerepvállalásért
ré sze sült posz tu musz dísz pol gár el is me rés ben Amb rus Lász ló mér-
nök úr.
 Mostelőkerültegyöregpapírzsákmélyérőlnéhányfeljegyzés,
ame lyet alá írá sá val hi te le sí tett Dr. Józsa Kál mán, aki egy ko ron a 
DIB Du na Balparti Te rü le ti Bi zott sá gá ban tíz éven át szor gal maz ta 
agöditermálkútfúrását.Afeljegyzésabbólakötegbőlkerültnap
világra,amelyetavárosházabővítéseidejénapadlásontaláltak,és
amely még évtizedekkel ezelőtti dokumentumokat, élelmiszerje
gye ket, „ne héz tes ti mun kás” iga zo lá so kat, stb. tar tal ma zott. Markó 
Józsefúrmentettemegazenyészettől,ésjuttattaelhozzámacso
ma got. 
 Mostkapvakapokazalkalmon,hogyafelnövekvőnemzedék
nek,ésazújtelepeseknekbemutassam:amimamagátólértetődően
van,azaligtöbb,minthúszévemégcsakálomvolt.
Csupánazelőkészítésimunkálatoktízévigtartottak.Asohavissza
nem térő, rohamos gazdasági fejlődés az 1960as évek végén azt
eredményezte, hogy előtérbe került a tömeges idegenforgalom,
mindenfeléépültekagyárak,üzemek,mezőgazdaságitermelőszö
vetkezeteküdülői,jöttekakülföldiek.Atavak,élővizekpartjailas
san hozzáférhetetlenek lettek.A Duna itt volt ugyan, de miután
északiszomszédainkszennyezőiparukatafolyampartjáratelepítet
ték(pl.aSlovnaftPozsonyban,ahajógyárKomáromban,papírgyár
Párkányban),veszedelmeslettafürdőzésavízben.Erreaterhelésre
amagyarChinoin ráduplázott, amikor a hulladékaitVác alá, egy
só der bá nyá ban he lyez te el.
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Dr.JózsaKálmánsokattettértünk.Ajárásbanmégöthelyenfog
lalkoztaktermálfürdőlétesítésével,mégiselérte,hogyGödötkerül
jönelőtérbe.
 Az itt következő Feljegyzés 1969.márciusától, amikor is egy
tanulmányaztrögzítette,hogya„Leányfaluikútvizénekhőmérsék
le te és ho za ma a tö rés vo nal men ti re pe dés rend szer kö zel sé gét bi zo-
nyítjaGödön”,1978.május29igfoglaljaösszeazeseményeket.
Azekkorkeletkezettbejegyzésígyszól:„Avállalatafúrástátadja.”
 Érdemesvégigolvasniaz1.sz.mellékletet.

 Afúráskétévigtartott,mire695mmélységbőlakéneshőforrás,
azAmbrusVízelőtört1978.május15én.
Éppen Pünkösd napja volt. Lakásunkig látszott, amint a hajnali
hűvöslevegőbenamelegvízpárájábaburkolódottazegésztáj.
Azoroszmunkásokegyideigleneskifolyócsövethelyeztekelakút
oldalán,amelybőláradtafinom,jóillatúésízű,kristálytisztavíz,
amelynekárkotástakazutatharántolva.Akis,zsombékostavacs
kábanösszegyűlőmelegvízbenmegjelentekazelsőlubickológye
rekek,majdafelnőttekis.
 A kút meg te kin té se ün ne pi prog ram ja lett a gö di ek nek.
Ímenéhány,mostelőkerültszíneskép1979ből.MartinIstván,aki
1959benlétrehozta,majdhaláláigvezetteazalsógödiIparcikkés
Vasboltot,felségével,Etanénivel,valamintleányávalmegörökíttet
tékmagukatGödakkori legnagyobb szenzációjánál.Mégvizet is
vit tek, ki pró bá lás ra.
 1979től1989igmegvalósultminden,amimavanakútkörül.
 1979benmegindult a tervezés, és 1983. június 6án birtokba
vehettékagyermekeka25×12,5méterestanmedencét.Avízmély
sége 0,91,4m a MÉLYÉPTERV vállalat tervei alapján készült
ZsuffaAndrásvezetésével.
 Fürdőnemműködhetöltözőnélkül.Még1983.december20án
átadtáka270m2alapterületűFORFAfaházat.Akétlétesítménya
KDIBésaDMRVtámogatásávalépültmeg.AKDIBrészérőlHorn
József,mígaDMRVtőlFarkasVincejeleskedett.
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1. sz. mel lék le t első oldala
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1. sz. mel lék le t második oldala
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 A nagyközségi tanács társadalmi munka hozzájárulást kért a
helybelikisiparosoktól.Anagyfaházlebontása,ideszállításaésfel
építésemintegykétmillió(akkori)forintértéketjelentett.
 Amunkálatokvezetésén,koordinálásántúlmenőenamagukere
jébőlautójavítóműhelytépítőÖrökösfivérek,AlbertésJózsefkét
ke zük mun ká já val és anya gi hoz zá já ru lás sal is a leg töb bet tet ték, 
pe dig mo gyo ró di la ko sok vol tak.
MindeztFogarasiAntaltóltudtammeg,akisokévenátszerveztea
köz ség há zá ról a strand épí té sét.
 1984tőlmegkezdődöttarendszeresúszásoktatásmindaNémeth
László,mindaHuzellaTivadar(akkoribanKiliánGyörgy)Általá
nos is ko lák ta nu lói ré szé re. Az úszás ok ta tás még a tan ter vek be is 
be épült.
 1984benamedencekörüliterületetmegvásároltaaGödNagy
községiTanácsahelybeliDunamentiMGTSztől,valamintigényt
jelentettbeafenyvesfeléesőterületreésmagáraafenyveserdőre
is.Ebbőlazutóbbikételképzelésből–pénzhiányában–nemlett
sem mi. Mint utóbb ki de rült, a strand kör nyé ke nagy si et ve ke rült 
magánkézbe,a90esévekderekántalánúgy,ahogyanKőcserepyúr
akadályoztaannak idejénaLánchídmegépítéséta reformkorban.
(Kárpáthy Zoltán)

1. sz. mel lék le t harmadik oldala
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Mar tin Ist ván, fe le sé ge és le á nya a fú ró to rony nál

Fel tört a forróvíz. Pá rá ban a fú ró to rony és a dol go zók lakóbarakjai
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Öm lik a víz
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Termálkút vízanalízis 
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Termálkút vízanalízis 
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Eredményközlés
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 1987ben vetődött fel az a gondolat, hogy a vizet, összetétele
alap ján eset leg gyó gyí tás ra is le het ne hasz nál ni. Víz-analítikai vizs-
gálatokkészültek, és gyógyterápiás tapasztalatgyűjtés.Dr.Szabó
Gáborrheumatológusfőorvosnagyonsokattettefolyamatérdeké
ben. Ja vas la tai be ke rül tek az épí té si ter vek be.
 Alehetőségekhezképestkészültekatervek1988ban.Vállalati
üdülők, camping tábor, amaiGolfpálya helyén csónakázó tavak,
li ge tek, sport pá lyák ke rül tek terv asz tal ra.
 198889benmegterveztékéskiviteleztékavízhozamnövelése
céljábólakútfejátalakítását,kiegészítettékavízforgatóésvízszűrő
berendezést,amelyeknekegyüttesárameghaladtaazépítendőgyer
mekmedenceésazúszómedenceköltségeit.
 Azúszómedenceépítéséhezazelektromoshálózatbővítésevolt
szükséges,ezért1989benastrandmellettiterületenatranszformá
tor ál lo más is meg épült.

 Még1989benelkészültagyermekmedence,astrandmedenceés
aterületparkosítása.Felmerültamedencetéliesítésénekgondolata
egyGraboplast sátormegvásárlásával,mely 2000ben újra szóba
ke rült.
 A fürdő fejlesztési lehetősége felkeltette a külföldi befektetők
érdeklődésétis.(Távirat)
 Akövetkezőrajzokrólleolvasható,miépültmeg,ésmirekerült
vol na még sor, ha a dol gok nem ala kul nak más ként.
 Mindennek15éve.

 Befejezésülegy1994benkelt szerződés,amelyarról tanúsko
dik, hogy az Ön kor mány zat bér be ad ja az egész ob jek tu mot egy 
vál lal ko zó nak.
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 Aszerződésmellékletében1998október15igütemezettberuhá
zásokbólmikészültel,arrólmindenkiahelyszínengyőződhetmeg.
 Ennek ellenére 1989ben nagyon nagy küzdelem árán sikerült
tőlevisszaszerezniatulajdonunkat,deafőépületmaisilyenképet
mu tat.
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BÁTORFI JÓ ZSEF

Göd hely tör té ne ti mú ze u má ról - utol já ra
	 „Mos	tan	em	lé	ke	zem	a	ré	gi	idők	ről.”	–	így	kez	di	Ilosvai	Sely	mes	
Pé	ter	„Az	hír	ne	ves	Tholdi	Mik	lós	nak	 je	les	cse	le	ke	de	te	i	ről	és	baj
nok	sá	gá	ról	va	ló	his	tó	ria”	cí	mû	köl	te	mé	nyét.	A	mû	1574ben	író	dott	
KUSALKÓ	 fa	lu	ban	Szil	ágy	me	gyé	ben.	Ma	már	 nem	 tud	ni,	 hogy	
sze	mé	lyes	 ta	pasz	ta	la	tai	 alap	ján	 ír	tae	 le,	mi	 lát	ha	tó	 a	 tö	rök	meg
száll	ta	Bu	da	vá	rá	nak	u.	n.	Bé	csi	ka	pu	ja	fa	la	in	és	men		nye	ze	tén,	vers
é	nek	393395.	so	rá	ban:

	 „Ott	va	gyon	mos	tan	is	Mik	lós	fe	je	csont	ja,
	 Szer	te	len	te	mér	dek	agya	ko	po	nyá	ja;
	 Még	most	is	ott	va	gyon	nagy	ök	le	lő	fá	ja.”
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Min	den	eset	re,	egy	év	vel	ko	ráb	ban,	ami	kor	az	oszt	rák	csá	szár	kö	ve
te	há	rom	ha	jó	já	val	Kons	tan	ti	ná	poly	fe	lé	tar	tott	az	adó	val	és	Bu	dán	
a	pa	sa	ven	dé	ge	volt	–	UNGNAD	DÁVIDról	van	szó	–	kí	sé	re	té	vel	
meg	szem	lél	het	te	 a	 vá	rat.	 A	 lá	tot	tak	ról	 pap	ja,	 Stefan	 GERLACH	
töb	bek	kö	zött	ezt	ír	ja:
	 „A	bé	csi	ka	pu	alatt	lóg	egy	óri	á	si	láb,	egy	áll	kap	ca,	egy	kop	ja,	
mel		lyel	né	mi	tö	rök	egy	eke	va	sat	át	lyu	kasz	tott,	s	nagy	vas	tag	pat	kó,	
me	lyet	ket	té	tört	vala.”
	 Ilosvai	ver	ses	kró	ni	ká	ja	így	fe	je	ző	dik	be:

	 „Ha	ke	gyes	ol	va	só	va	la	mi	két	sé	ged
	 Eb	ben	a	mit	ír	tam	va	gyon,	s	el	nem	hi	szed,
	 Vagy	a	historiát	álom	nak	íté	led,
	 Hogy	Tholdi	Mik	lós	lett	vol	na,	nem	hi	szed:
	 Nézd	meg	jól	Bu	dá	nak	az	Bé	csi	ka	pu	ját,
	 Meg	lá	tod	ott	en	nek	sú	lyos	bu	zo	gá	nyát,
	 Mel	let	te	füg	ge	ni	sze	mé	lyé	hez	paizsát,
	 Pa	rit		tyá	ból	hajgált	husz	fon	tos	kö	ve	it,
	 Di	a	dal	mas	vi	téz	he	gyes	kó	pi	á	ját,
	 És	kit	csiz	má	ján	vi	selt,	sarkantyuját.”

	 A	lá	tot	tak	meg	ren	dí	tet	ték	Bél	Má	tyást	is.	1723ban	ír	ja	NOTITIA	
HUNGARIAE	 NO	VA	 HISTORICO	 GEOGRAPHICA	 har	ma	dik	
kö	te	té	ben	a	442.	la	pon:
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	 „Ex	apside	suspensas	spectavimus	Nicolai	Tol	dii	prodigiosi	rob
oris	 viri,	 armorum	 reliquias.”	 Ma	gya	rul:	 A	 bolt	haj	tás	ban	 fel	füg
geszt	ve	 lát	tuk	a	cso	dás	ere	jû	Tol	di	Mik	lós	fegy	ve	re	i	nek	ma	rad	vá
nya	it.
	 Bél	Má	tyás	köz	lé	se	azt	is	je	len	ti,	hogy	az	ide	gen	meg	szál	lók	a	
150	év	alatt	nem	há	bor	gat	ták	a	kez	det	le	ges	tár	la	tot.
	 Du	go	nics	And	rás	ír	ja	1794.	feb	ru	ár	7én	a	„Je	les	tör	té	ne	tek”	el	ső	
köny	vé	nek	153.	lap	ján:
	 „Fel	men	tem	ma	gam	Bu	da	vá	rá	ba	…	és	Tol	di	Mik	lós	nak	fegy	ve
re	i	ből	…	ott	van	nak	a	ga	la	csi	nok,	a	bu	zo	gány,	a	szán	tó	vas	és	a	paizs	
avagy	a	kar	vas.”	
„Töb	bi	négy	da	ra	bok	el	vesz	tek,	no	ha	éj	jelnap	pal	ott	az	őrtállók.”
	 1820ban	 FRANZ	 SCHAMS	 köz	li	 a	 „VOLLSTÄNDIGE	
BESCHREIBUNG	DER	KGL	FREYEN	HAUPTSTADT	OFEN”	
cí	mû	mun	ká	já	ban:

	 „A	Bé	csi	ka	pu	bel	ső	bojt	haj	tá	sa	alatt	a	ba	bo	nás	ré	gi	kor	egy	óri
á	sá	nak	rop	pant	erő	re	va	ló	fegy	ve	rei	füg	ge	nek.	Ezt	a	hőst	Tol	di	nak	
hív	ták	és	ál	lí	tó	lag	Má	tyás	ki	rály	alatt	élt	Nóg	rád	vár	me	gyé	ben.”

	 Me	lyik	 az	 a	ma	gyar	 gyer	mek,	 aki	 túl	ju	tott	 az	 ál	ta	lá	nos	 is	ko	la	
nyolc	osz	tá	lyán	és	Arany	Já	nos	so	ra	it	fej	ből	ne	tud	ná:

	 „Mint	ha	pász	tor	tûz	ég	őszi	éj	sza	ká	kon,
	 Mes		szi	ről	lo	bog	va	ten	ger	pusz	ta	sá	gon
	 Tol	di	Mik	lós	ké	pe	úgy	lo	bog	fel	né	kem
	 Majd'	ki	lenc	tíz	em	ber	öl	tő	régiségben…

	 és	a	vé	gén:
	 Elhülnétek	lát	va	ret	te	ne	tes	paj	zsát
	 S	kit	a	csiz	má	ján	vi	selt,	sarkantyuját.”

	 A	köl	tő	már	nem	 lát	hat	ta	 az	 erek	lyé	ket,	 de	 szem	ta	nuk	kal	még	
ta	lál	koz	ha	tott.	 Ugyan	is	 1830ban,	 a	 ka	pu	to	rony	 át	épí	té	se	 mi	att	
tá	vo	lí	tot	ták	el	azo	kat	és	he	lyez	ték	el	a	vár	ban	lé	vő	ré	gi	fegy	ver	tár
ba,	a	Zeughausba,	ame	lyet	ma	had	tör	té	ne	ti	mú	ze	um	nak	ne	vez	nénk	
és	amely	több	év	szá	za	dos	gyûj	te	mé	nye	ket	őr	zött.
	 Ta	lán	két	esz	ten	de	je,	hogy	lát	hat	tuk	Bu	da	pes	ten	a	„Nagyszent
miklósi	arany	kin	cset”,	ame	lyet	egy	pa	raszt	em	ber	ta	lált	meg	sző	lő
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mû	ve	lés	köz	ben	a	kert	jé	ben.	A	23	da	rab	ból	ál	ló	 szín	arany	edény
kész	let	9924,98	gram	mot	nyo	mott.	VUIN	NERU	1799	jú	li	us	3án	
lelt	rá,	au	gusz	tus	3án	Boráros	Já	nos	Pest	fő	bí	rá	ja	meg	ta	lá	ló	tól	és	a	
ván	dor	ke	res	ke	dők	től	már	meg	vá	sá	rol	ta	a	le	le	tet.	Szep	tem	ber	18án	
Neu	mann	 ab	bé,	 a	 csá	szá	ri	 és	 ki	rá	lyi	 ré	gi	ség	tár	 igaz	ga	tó	ja	 kér	te,	
hogy	a	csá	szár	 in	téz	ked	jék,	„mert	a	Bá	nát	ban	pá	rat	lan	arany	kincs	
ke	rült	 elő,	 s	 en	nek	meg	szer	zé	sé	re	 a	Ré	gi	ség	tár	nak	min	den	ki	 előtt	
jo	ga	van.”	Így	az	tán	1799	szep	tem	ber	vé	gén	a	 le	lelt	már	Bécs	ben	
volt,	mert	–	ahogy	a	kan	cel	lá	ria	ér	velt	–	„sem	Bu	dán,	sem	Pes	ten	
nincs	mú	ze	um.”
	 Az	 el	múlt	 két	 év	szá	zad	 alatt	 csak	 né	hány	 al	ka	lom	mal	 lát	hat	ta	
itt	hon	a	ma	gyar	ság	az	őt	meg	il	le	tő	sokszáz	éves	kin	cset,	egy	né	hai	
fe	je	del	mi	pár	asz	ta	li	kész	le	tét.
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	 És	itt	áll	junk	meg!
	 Mert	 1848ban,	 ha	 is	me	re	te	im	va	ló	sak,	 Pes	ten	már	 volt	 őr	zött	
mú	ze	um,	amely	nek	lép	cső	jén	mond	ja	el	Pe	tő	fi	–	a	ha	gyo	mány	sze
rint	–	a	Nem	ze	ti	dalt!
	 Még	is,	 1849	 ké	ső	 őszén	 a	 bu	dai	 Zeughaus	 min	den	 tár	gyát,	
kö	zöt	tük	azt	a	ha	tal	mas	és	dí	szes	fegy	ver	gyûj	te	ményt	is,	ame	lyet	a	
gö	di	bir	to	kos,	ne	mes	MAYERFFY	FE	RENC	ado	má	nyo	zott,	va	la
mint	Tol	di	Mik	lós	fegy	ve	re	it,	egy	bi	zo	nyos	HAYNAU	ne	vû	oszt	rák	
had	ve	zér	Bécs	be	szál	lít	tat	ta.
	 Ott	azu	tán	nyo	ma	ve	szett	minden	nek,	így	a	II.	And	rás	ide	jé	ből	
őr	zött,	a	ke	resz	tes	há	bo	rúk	ból	fenn	ma	radt	u.	n.	„vé	res	logogó”nak	
is.	Még	a	millenium	ko	rá	ban	is	re	mény	te	len	kí	sér	let	volt	a	mú	ze	um	
el	hur	colt	ér	té	kei	fe	lől	ér	dek	lőd	ni.
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	 Haynaut	 –	min	den	 eset	re	 nem	 csak	 a	 fen	ti	e	kért	 –	 Pest	 ak	ko	ri	
la	kos	sá	ga	dísz	pol	gár	rá	vá	lasz	tot	ta.
	 Va	jon	mi	ért	 érez	tem	ma	gam	ban	 kény	szert,	 hogy	mind	ezt	 elő
hoz zam?
	 A	 so	ro	zat	 ked	ve	lői	 bi	zo	nyá	ra	 em	lé	kez	nek	 ar	ra,	 hogy	 a	 Gö	di	
Al	ma	nach	 ki	len	ce	dik	 kö	te	té	ben	 szó	ba	 hoz	tam	 egy	 gö	di	 le	le	tet.	
A	ma	hol	nap	már	egyet	len	vá	ro	si	tu	laj	do	nunk	–	amel		lyel	még	le	het
ne	kez	de	ni	va	la	mit	–	az	u.n.	KIN	CSEM	CSÁR	DA	fo	ga	dó	épü	le	té
nek	le	bon	tá	sa	kor,	a	mé	ter	vas	tag	kő	fa	lak	szét	ve	ré	se	so	rán	egy	szo	ba	
pad	ló	za	ta	alatt	„kincs	re”	buk	kan	tak	az	ott	dol	go	zók.	Ne	mes	fém	ből	
ké	szült	ló	ver	seny	tró	fe	ák	ból	állt	a	le	let.	Mi	vel	a	mun	ká	ban	részt	ve
vők	nem	tud	tak	meg	osz	toz	ni	a	kin	csen,	el	men	tek	a	vá	ci	já	rás	egyik	
ve	ze	tő	jé	hez,	te	gyen	ő	igaz	sá	got	kö	zöt	tük.
	 A	 ve	ze	tő	 meg	kér	dez	te:	 „Van	 Gö	dön	 hely	tör	té	ne	ti	 mú	ze	um?”	
„Nincs!'	–	volt	a	vá	lasz.	”Ak	kor	min	den	itt	ma	rad	Vá	con,	a	Tragor	
Ig	nác	Mú	ze	um	ban	és	majd	ak	kor	kap	já	tok	vis		sza	–	hi	szen	 ti	te	ket	
il	let	–	ha	lesz	Gö	dön	is	mú	ze	um!”
	 2002.	őszén	–	nem	sok	kal	azu	tán,	hogy	a	 tör	té	ne	tet	meg	is	mer
tem	–	fel	hív	tam	a	vá	ci	mú	ze	u	mot.	Egy	ked	ves	női	hang	tá	jé	koz	ta
tott:	„Igen,	meg	van	nak,	lajst	ro	mo	zot	tan	őriz	zük	őket.”
	 Egy	év	telt	el,	nyom	tat	ták	az	Al	ma	nac	hot,	ben	ne	a	le	let	tel	kap
cso	la	tos	ese	mé	nyek	 le	írá	sát,	 ami	kor	meg	tud	tam:	 rab	lók	mar	ta	lé	ka	
lett	Vá	con	min	den	fegy	ver–	és	tró	fea	le	let,	a	gö	di	ek	is.
	 A	ró	mai	erőd	ása	tá	sa	i	ból	elő	ke	rült	ere	de	ti	em	lé	kek	sem	le	het	nek	
ná	lunk	jól	őr	zött,	ren	de	zett	mú	ze	um	hí	ján!
Még	is	van	1700	éves	le	le	tünk.
	 Mak	rai	Já	nos	gö	di	la	kos	2004	feb	ru	ár	6án	fel	hí	vott	és	kö	zöl	te,	
hogy	hoz	zá	ju	tott	azok	hoz	a	tár	gyak	hoz,	ame	lye	ket	a	nem	rég	el	huny	
báty	ja,	 MAK	RAI	 IST	VÁN	 ama	tőr	 gö	di	 ré	gész	 jár	tá	bankel	té	ben	
ös		sze	gyûj	tött	 Göd	 te	rü	le	tén,	 még	 a	 tö	me	ges	 par	cel	lá	zá	sok	 előtt.	
Még	ott	is	ta	lált	le	le	te	ket,	ahol	ké	sőbb	az	1956	már	ci	u	si	lé	gi	tér	ké
pé	sze	ti	 fel	vé	te	lek	 elem	zé	se	 ered	mé	nye	ként	 rá	lel	tünk	 CONTRA	
CONSTANTIAM	 SUPERIOR	 ne	vû	 későrómai	 me	ne	dék	erőd	
ma	rad	vá	nya	i	ra,	 ame	lyek	ről	 száz	tíz	 éve	még	 ezt	 ír	ták	 a	 ré	gé	szek:	
„Göd	ha	tá	rá	ban	va	la	mely	na	gyobb	épü	let	rom	jai	lát	ha	tók.”
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De	van	itt	többmillió	éves	ős	ten	ge	ri	üle	dék,	fé	sûs	kagy	lók	kal,	cá	pa
fog,	he	gyi	kris	tály	ok,	fel	ira	tos	ró	mai	tég	lák,	terra	sigilláta	tö	re	dé	kek.
	 Feb	ru	ár	 8a	 óta	 a	 le	le	tek	 ná	lam	van	nak,	mint	 a	Mak	rai	 csa	lád	
aján	dé	ka	a	gö	di	mú	ze	um	szá	má	ra.

† Makrai István Makrai János

Le vél: „A Nem ze ti Mú ze um le ve le Mak rai Já nos hoz”
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Római kori edény és terra sigillata töredéke a Köztársaság út végéről. 
Makrai István gyûjtése.

Tengeri üledékből kimosott több millió éves csigák, 
kagylók a Duna partjáról. Makrai István gyûjtése.
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Egy római tégla, előtte egy mai „kisméretû” tégla. 
Makrai István gyûjtése.

Bélyeges római téglatöredékek. 
Makrai István gyûjtése.
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Még	ugyan	azon	a	hé	ten	LA	JOS	IST	VÁN	úr	is	meg	aján	dé	ko	zott	két	
tárg		gyal,	ame	lye	ket	ud	va	rá	nak	ren	de	zé	se	so	rán	ta	lált.	Az	egyik	ka	to
nai,	vagy	csend	őr	zub	bony	ko		ro		nás	gomb	ja.	Nem	meg	le	pő	a	do	log,	
mert	ott	volt	az	1920as	évek	ben	a	csend	őr	lak	ta	nya.	A	má	sik	az	itt	
be	mu	ta	tott	sport	érem.
	Fel	ira	ta:	Alsógöd,	1931.	I.	díj.
	 For	ga	tom	 a	 ré	gi	Al	ma	nac	ho	kat.	Az	 el	ső	 1994ben	 je	lent	meg.	
Egyik	szer	zőnk.	Dr.	Selmeczi	At	ti	la	ír	ja„	Kin	csem	em	lék	hely	lé	te
sí	té	se”	 cím	mel	 a	 mú	ze	um	 lét	re	ho	zá	sá	ra	 vo	nat	ko	zó	 ja	vas	la	tát.	
Ké	rem	ol	vas	sák	el	új	ra!
	 Egy	ne	ves	gö	di	gon	dol	ko	dó	tól	hal	lot	tam	már	 tíz	év	vel	ez	előtt:	
„Pénz	min	dig	ar	ra	van,	ami	re	mi	akar	juk!”
	 De	akar	juke?
	 Ki	ál	lí	tá	si	tár	gya	ink	van	nak	már,	vagy	MÉG	van	nak?
	 Min	den	eset	re	leg	ré	gibb	épü	le	tünk,	a	„Kin	csem”	már	nem	so	ká
ig	vi	se	li	a	las	san	más	fél	év	ti	ze	des	ma	gá	ra	ha	gya	tott	sá	gát.
	 A	 né	hány	 éve	 ké	szült	 mû	egye	te	mi	 ta	nul	má	nyok	 kö	zött	 volt	
olyan	is,	amely	fal	ba	sül		lyesz	tett,	üveg	fal	lal	el	zárt	tár	ló	kat	ja	va	solt	
a	hely	tör	té	ne	ti	ér	té	kek	be	mu	ta	tá	sá	ra.	Ez	a	meg	ol	dás	egy	kö	zös	sé	gi	
há	zon	be	lül	nem	igé	nyel	ne	kü	lön	sze	mély	ze	tet,	gon	dos	ko	dást.
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	 Még	 ide	 tar	to	zik,	 hogy	 2004	 ja	nu	ár	 14én	 kelt	 le	ve	lé	ben	
NemeskériKiss	Mik	lós,	az	1848as	hon	véd	ez	re	des	déd	uno	ká	ja	ír	ta	
Pá	rizs	mel	lől	–	ol	vas	ván	a	ki	len	ce	dik	Al	ma	nac	hot	–	,	hogy	az	ezüst	
tró	fe	á	kat	 édes	ap	ja,	 NemeskériKiss	 Gé	za	 nyer	te	 az	 19051920	
kö	zött	ren	de	zett	ló	ver	se	nye	ken.	1944	őszén,	a	front	kö	ze	led	te	kor	ő	
ás	ta	el	azo	kat	a	Kin	csem	te	lep	egyik	kam	rá	já	ban.

A Népszabadságban 2003. január 16-án megjelent írás
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