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BÁTORFI JÓZSEF

Tizenegy év – tíz kötet
2004. május végén szerkesztő társaimmal befejeztük, a tizedik
Gödi Almanach kötet írott és képi anyagának összeállítását.
Megkezdődött a munka második, nyomdai fázisa, és kedves hagyo
mányunk szerint augusztus 20-án az érdeklődők már olvashatják is.
Miután az elmúlt év során is váratlanul bukkantak fel új tények és
szerzők - követtük a szerkesztésben a régi módszerünket. A témákat
időrendjük szerint soroltuk be.
Ismét adunk sok képet és térképet.
Ez utóbbi az ifjú Vass Dániel cikkéhez kapcsolódik, és egyben
szemmel láthatóan bizonyítja, miért volt fontos az állandó kőhidak
megépítése előtt egy gázló a hatalmas folyón, miért vezettek az utak
a Duna-Tisza közéről egyenesen a gödi Duna-part azon szakaszá
hoz, amely a kis szigetünk északi csücskénél terül el.
„Gödallya rév”. A rév szó gázlót is jelent, ahol akár lóháton ülve,
például Lórév, vagy csordát hajtva, akár gyalogosan is át lehet jutni.
Sok ilyen gázló nevét őrzik a térképek. Törökországban Boszpo
rusz. Ukrajnában a Krím félszigeten még a görögök adtak nevet a
Bosz Forosz-nak. Németországban Frankfurt, Angliában Oxford,
Csehországban Havlicskuv Brod, vagy a Morva folyón Uhersky
Brod a nevük, mely utóbbi a Magyarok gázlója nevet viseli ősidők
óta, ugyanis cseh nyelven a magyar: uher (így lett „Uherák” a téli
szalámi cseh neve).
Debreceni Péter a település kialakulásának egy másik, nem
kevésbé fontos feltételét vizsgálta. Az alsó-gödi magas Duna-part
oldalából fakadó, télen-nyáron azonos hőmérsékletű források szere
pét elemzi, Vass Dániellel közösen. Ugyancsak ő tarja rendkívül
fontosnak a „Kis szigetünk” megőrzését.
Egy 1838-as térképről feltűnik, hogy a gödi gázlóhoz – amelyet
a romaiak is használtak – nem a mai Köztársaság útja mentén jutot
tak el az emberek, hanem attól kissé északra, abban a völgyben,
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amely a Penny Market északi parkolójánál látható, az Albakerten át.
Valamikor, a vasút és az országút töltései előtti időkben, a Pulyka
háztól induló völgyecske szeszélyes kanyarulatait követte ez az
útvonal. Az Albakert alatti vizenyős rétet épített út szelte át, mely
nek íve még felismerhető az 1956. márciusában készült katonai légi
felvételen.
Horváth Lajos veresegyházi szerzőnk idei írásában is csak kéz
zel fogható, saját szemmel olvasható, késő középkori dokumentu
mok alapján visz bennünket közelebb az avar-kori földvárunk sze
repének megismeréséhez, és ahhoz, hogy milyen úttörője volt a
vagyonszerzésnek Grassalkovich a Madáchokkal szemben.
Láng József a tőle megszokott gondossággal gyűjti az első köz
ségek, Alsó- és Felső-Göd néhai lakóinak jegyzékét. Most az 1916
és 1925 közötti időszakot dolgozta fel. Közreadja legújabb levéltári
kutatásai eredményét, a gödpusztai, majd kapcsolódó részek lélek
számát és a XIX. századi iskolásokról, iskoláról, tanítókról megis
mert új információkat.
Pártos Judit kezét mindig a Gödhöz kapcsolható nevezetes
emberek iránti tisztelet vezeti. Most is egy összefoglalót készített az
Almanachokban szereplő jelentős személyiségekről, akik Gödhöz
kötődtek. Felidézi kitüntetéseiket, közte azokat is, akik Gödért vég
zett munkájukért helyben részesültek elismerésben.
Nagyréti Tamásnak a kötet borítójának elkészítését, valamint a
belső illusztrációkat köszönhetjük,
Kishonti István egész életében elkötelezettje volt a fiatalok igaz
úton tartásának, káros behatásoktól való megvédésének. Varázssza
va: „Kövessétek a cserkészélet törvényeit!”
Csankó Miklós most elvezet az Ilka major jó hatvan évvel
ezelőtti világába. Mladek Ferencné, Ica néni egy Kanadába eljutott
Gödi Almanach révén lett fontos szereplője egy mesébe illő diákta
lálkozásnak hatvanegy év után.
Új szerzőnk, Fenyvessy Tibor tanár, aki írásában egy néhai alsó
gödi tanító életét mutatja be 1917-től 1988-ig időben, és Kassától
Melken és az Ararát hegy tövében volt hadifogoly-táboron át Alsó-
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gödig térben. Major József és néhai hadifogoly társának szívfájdító
történetével és csodálatos, fogságban született versekkel ismertet
meg bennünket a szerző.
Sváby Lajos, Kossuth-díjas festőművész, egyetemi rektor 1950ben fejezte be általános iskolai tanulmányait Alsó-gödön. Osztály
főnöke, Kása Lajosné, Rózsika tanárnő, és volt diáktársai is büszkén
és szeretettel gondolnak rá ma is. Mondhatni, hogy 1950 óta nem
járt errefelé, mégis beszélgetésünk során a visszaemlékezést azzal
kezdte, hogy a Vasút utcából (a mai Rákóczi út), ahol akkor lakott,
csak egy pár lépés volt át a vasúti síneken az a nagy, magas, hosz
szan elnyúló domb, a gödi vasútállomás és a mocsár között, ahol
nyáron repülőmodellezni, télen pedig szánkózni és síelni lehetett.
Sílécét mindenki maga készítette a háborútól roncsolt, javításra itt
várakozó Pullmann kocsik deszkáiból. (A domb, amelyre az alsógödi vízmű hidroglóbuszát tervezgettük még 1968-ban, a hetvenes
évek elején a TSZ áldozata lett. (Eladták, mint homokot a dunakeszi
Házgyárnak, pedig a község tulajdona volt.)
Gödy Péter cikke arról szól, hogy „nem mindenki cinkos, aki
néma”!
Dr. Bécsy Elemér hadifogságának történetét Kishonti István írta
meg.
Szívem szerint elsőként soroltam volna fel Inkey Alice fotómű
vész írását, mert nemcsak szépséges, a gyermekkor napsugarával és
aranyporával behintett írás az „Alsógödi Amarcord”, hanem szá
momra is, és mindenkinek a számára, akik éltek már akkor, egy
igazi ajándék.
Dr. Erdélyi István történész professzor dolgozatának címe: Göd
től Gödig. 1944-ben csak átutazott Gödön, mint kisgyermek, és csak
néhány évvel ezelőtt telepedett le itt.
Közben Ázsiától a Dunántúlig mindenütt járt, és ásatott, ahol „Ele
ink” nyomára bukkanhatott.
2004. tavaszán a televízió bemutatta egy páratlan képességű
magyar mérnök életútját. Dr. Gillemott László Kossuth-díjas egye
temi tanárról, kutatóról van szó.
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Az ötvenes években nemegyszer figyelmeztette a strandoló ifjúsá
got Buchmüller Nándi csak a szemével intve: „Itt a Zsilmó!” és már
húzódtunk is látóhatáron kívülre. Tanára volt az egyetemen. Nándi
későbbi apósa, Ambrus Laci bácsi talált rá a kis sziget belső partján,
a csónakja mellett a tragikusan elhunyt professzorra. Dr. Gillemott
itt töltötte minden nyarát a Széchenyi strandon, és fent lakott a Tóth
testvérek nagyszüleinek házában.
A kilencedik kötetben megemlékeztünk Dr. Józsa Kálmánról.
Most itt az alkalom, hogy bemutassuk az elmúlt télen előkerült,
saját kezű feljegyzéseit 1978-ból, amikor az Ambrus forrás termál
vize május 29-én feltört. 1989-ig épült meg minden, ami most a
strand kerítésén belül van. Mi lett volna, ha …?! Erre ad választ
Fogarasi Antal, volt műszaki osztályvezető rendelkezésre bocsátott
anyaga, és az akkor kétmillió forint értékű társadalmi munkát végző
kisiparosok visszaemlékezése. Ide kötődik a befejező írás a múzeu
mi tárgyakról és azok sorsáról készült írás is.
Lássuk mit vesztettünk épületekben a háború után, mielőtt az
Almanach megkezdte szélmalom-harcát e tekintetben:
Lebontották és széthordták:
– a Kr.u. 300 körül épült, a gázlót védő római őrtornyot, a rá épí
tett Mayerffy-féle sörgyárral együtt, 1947-től,
– a Duna-parti paddick (versenyló-karám épületeit),
– a Kincsem csárda vendégfogadó részét,
– a Pulyka-házat,
– a Nemeskéri birtok víztornyát, szeszgyári berendezéseit, iparvasútját, kastély-kertjét,
– a „bástya-kilátót” a Feneketlen tó felett,
– a középgödi strandot a „Kosaras Fürdővel” és a 116 kabinnal,
– az első világháborús hősök emlékére az alsógödi strandon ülte
tett fűzfaliget 16 fájából 14-et,
– az öreg temető (az új temető mellett) ravatalozó kápolnáját
szobraival, freskóival együtt,
– a középgödi (Albakert alatti) révkikötő épületeit,
– a felsőgödi iparoskört,
– a „bulgárkertészetet”, tanyaközpontját és istállóját.
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Az első Almanach megjelenése, 1994. óta bontották le és hordták
szét:
– a Kincsem csárdát,
– a Kincsem csárda 1826-ban épült fedett kocsi-beállóját, széna
padlását, kútjait,
– az alsógödi Duna-parti sétányt a Kossuth Lajos utcától a Szé
chenyi strandig,
– a Hősök emlékligetének két utolsó fűzfáját,
– a Duna-parti fennsíkon, a Köztársaság út végén a földdel biz
tonsági okból feltöltött, de teljesen ép, faragott kövekből
készült sörgyári kutat, az „ősforrást”,
– az 1849. nyarán a váci csatában megsebesült, és Kincsemben
elhunyt katonák temetőjét a Duna-parton.
– végül, 2004.- márciusában, néhány nap leforgása alatt eltűnt a
Mayerffy vagy Nemeskéri kúria L alakú, déli szárnya, amelyben
egyebek között az első gödi postahivatal (távíróval), az iskola, a
közkönyvtár, a bognárműhely és a kovácsműhely volt.

A „Regály” csárda keletről ma

Gödi Almanach

11

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

– 2004. május harmadik hetében lefeszítették talapzatáról, és
ellopták Beck Ö. Fülöp gyönyör ű, bronzból készült mellszobrát.

Beck Ö. Fülöp mellszobrának „hűlt” helye
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– 2004. 05. 31-én megkezdték az 1700-as években készült első
katonai felmérés alapján megrajzolt térképen szereplő, ország
út menti temető dombjának elhordását.

Amikor még nagyapóként kettesével vittem unokáimat az óvo
dába, egy ízben várakozás közben akaratlanul meghallottam két,
szintén várakozó fiatal apa - új betelepülők lehettek- beszélgetését
arról, hogyan érzik itt Gödön magukat. Egyikük így zárta le a
beszélgetést: „Ez egy jellegtelen, színtelen település, semmi jele
annak, hogy múltja lett volna.”
Ekkor szántam rá magamat arra, hogy legyen Almanach. Szeren
csém volt. Már csaknem százan vettek részt a munkában és évente
csaknem ezren el is olvassák.
Befejezésül néhány ajándék fotó régi gödiektől, akik megőrizték
azokat, és méltónak találták az Almanach-ot arra, hogy annak révén
kerüljenek a nyilvánosság elé.
Vannak dolgok, amelyeket nem árt újra átgondolni. Tájékoztatni
kell legalább az érdeklődőket. A napokban egy úr büszkén közölte
velem, hogy a Göd vasútállomástól észak-keletre kialakított lakóte
lep (volt Pulykaházi dűlő) egyik utcájának lakói nem is tudják, hogy
névadójuk Zimpel Károly a Kincsem zsokéja volt!
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A lebontott déli szárny: 1. Kovács műhely; 2. Bognár műhely; 3. posta;
4. Iskola; 5. A még meglévő „Regálé” csárda
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Akik olvassák az Almanachot, tudják, hogy gróf Széchenyi István
és báró Sina Simon megbízásából a nevezett készítette el 1838-ban
Nagy-Magyarország vasúti hálózatának tervét, így a Pest-Vác
közötti vonalét is. Az egész országban valószínűleg csak mi emlé
keztünk meg róla utcanévadással. Ezzel szemben a Kincsem zsoké
ját Madden-nek hívták, akinek fejébe szállt a dicsőség, és elhagyta
az istállót. Ő nem is kapott utcát.
Kellenének az ismeretterjesztő cikkek időről időre, de nemigen
jut hely rá a Gödi Körképben, amely lap megjelenését – mint látha
tó – örömmel jelentette be Gáspár Gábor tanácselnök 1989. április
10-én.
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Előkerült az 1920/30-as évekből egy fénykép, amely az alsógödi
borbarátok „menedékhelyét”, a népszerű „körülszaros” csárdát
ábrázolja a szigetmonostori révkikötőnél. Történetét megírtuk egy
korábbi kötetünkben.

A szigetmonostori csárda

Fekiács János álomfejtő

Nemrégiben kaptam egy régi
fotót Nemeskéri-Kiss Miklós
Párizs melletti lakóhelyéről.
A kép a fiatal erdészt, a majd
nem családtagként kezelt
Fekiács Jánost ábrázolják,
amint vagy főz, vagy időt
jósol (mert ahhoz is értett).
Róla 2003-ban írtunk utoljá
ra. Ma már a háza sincs meg,
a híres, több száz éves Puly
kaház.
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2004. májusában a József Attila Művelődési Házban tartották
második találkozójukat a csehek és szlovákok által kifosztott és ősi
lakhelyükről elűzött gödi lakosok.
Mindenki bemutatkozott, elmesélte saját tapasztalatait, szülei sor
sát. Ide, Gödre nemigen telepítettek gazdálkodókat, itt ugyanis nem
volt kiürített sváb ingatlan. Azok jöttek ide, akiknek a jelleméhez
nem illett, hogy más elüldözöttek vagyonába telepedjenek be. Sok
jó nem várta őket itt sem, mert elképesztő volt a lakosság szegény
sége még 1948-ban is.
Erről tanúskodik az „Alsógödi Híradó” I. évf. 17. száma, amely
Pettendi Béla vezetőjegyző szerkesztésében 1948. június 17-én
jelent meg. Érdemes végigolvasni, és végiggondolni, milyen állapo
tok uralkodtak egy háborút vesztett, kirabolt és tönkretett országban
a béke harmadik évében. Két érdekes hír a negyedik oldalon:
„A Szlovákiából menekültek ingyenes szappanosztásban részesül
nek, irataik felmutatása mellett.„ vagy: „Kollár Mihálynál a Fő utca
3. sz. alatt -a mai Erdész-féle ruhabolt szomszédságában- akácméz
kapható. Kilogrammonként 12 forintért.” (A havi munkabér akkori
ban 6-700 forint volt.)
Az alsógödi „Sportlap” I. évf. 18. száma is ide kívánkozik 1952.
november 19-ről. A vezércikkből, amelyet a sportkör elnöke, Havas
László írt azt is megtudhatjuk, hogy akkor költözött a sportkör a
Hajas-féle kocsma (ma Kincsem csárda) padlásáról a Fácánba (ma
szociális foglalkoztató), amelynek hatalmas színházterme edzőte
rem lett. Ekkor települt át a mai helyére, egy másik patinás vendég
lőbe, a „Biciklibe” a kulturális élet. Az edzővel készített riportból
kiderül, hogy ekkor leigazolt Ivánkovács László (ekkor még így
írták) jobb fedezet is a csapat erősségeihez tartozik, Ráth Tamás 52
évvel ezelőtt is remek sportoló volt, nemcsak napjainkban.
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A „Sporthíradó” második évfolyamának 7. száma (1953. 06. 01)
azzal kezdi, hogy az Alsógödi Petőfi-Váci Alumínium találkozón
300 néző volt kint. A I.-es csapatból (mert volt II. csapat, sőt ifi is!)
nem hiányozhatott Ivánkovács László, aki a gólok számát is növel
te. A közönség felhangolásáról Mayer gondoskodott.
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Vannak, akik elzárkóznak, de van, aki szíves örömest segít.
Az idei tavaszon, egy keddi délutánon, amikor a Karitász jótékony
célokra ajándék ruhaneműket fogad el, ismét jött a nem várt szeren
cse. Gyermekkoromból emlékezem a Szent István Templom balol
dali hajójának falára korábban áthelyezett oltárképre.
A feltámadó Megváltót ábrázolta, modern felfogásban. Az emelke
dő Corpus mellett mindkét oldalon az Újszövetség fontos jelenetei
láthatók. Vajon hol lehet ez a kép? Megkérdeztem a Karitászban
szorgoskodó Polgárdi Lajosné, Király Editkét, mit tud az oltárké
pekről? Gyere el egy hét múlva! – felelte. Állta a szavát. Bátyja,
Emil gyűjteményéből itt van mind.
A képet Ruzicskay György festőművész alkotta. A kép sorsa isme
retlen. Maga az akkori főoltár a 2.sz képen látható.
A templom bővítésekor, az 1940-es évek végén a szobor helyére
új freskó került. A korona felajánlásáról két javaslat készült, amint
a 3. és 4. képen látható. Ez volt az oltárkép a templom 1993. évi
felgyújtásáig.

1. sz. kép
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2. sz. kép

3. sz. kép
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4. sz. kép

Végezetül egy kedves
lev él
Ágay
Kar ol a
műv észn őt ől,
férj e
Szendrey-Karper László
gitárművész gyermekko
rában, itt töltötte a nyári
hónapokat.
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Sok témánk maradt nyitva. Kevesen tudják, hogy a mai golfpá
lya helyén 15 évvel ezelőtt még nyaranta rendszeresen szálltak le
vitorlázó repülőgépek, amelyek elvesztették a szükséges magassá
got ahhoz, hogy Dunakeszire visszatérjenek. Motoros vontató repü
lőgépek jöttek értük. Itt, felettünk kapaszkodtak felfelé, hazafelé.
Nem találtam hiteles segítőre, szemtanúra, hogy érzékeltetni tud
jam, hogyan működött egy jelentős méretű műszaki bázis, amely a
német tankokat javította a felsőgödi fenyvesben 1944. nyár végén,
és amelyhez alkatrészt hozó „Storch” típusú futárgépek szálltak le
és fel a mai Terv utca legmagasabb vonulatánál.
Sokat fáradozott szemtanúk felkutatásában a most ott lakó, de csak
a háború után itt letelepedett Sumina Vilmosné, Erzsike, de nem lelt
közlékeny visszaemlékező személyre.
Göd barátain ak jövendőbeli feladata lehet - ha lesz hol megőriz
ni-  egy pontos terepasztal elkészítése Göd közigazgatási határain
belüli területeir ől.
Sok mindent őriz még a föld alattunk. Ideje részletes térképen
bejelölni a leletek, értékek helyét. Hátha jön egy korszak, amikor ez
is fontos lesz az akkor élőknek.
Jól eső érzéssel a szívemben dőlök hátra az íróasztal mellett, s
teszem le a tollat. Értékes fiatal nemzedék lép a nyomunkba.
Kérem, segítsenek nekik.
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LÁNG JÓZSEF

Miről írtunk a tíz kötetben?
(A helytörténet fejezeteiről)

Hosszú idő telt azóta, hogy Bátorfi József 1963-ban megbízást
kapott Alsógöd község monográfiájának elkészítésére. A dolgozat
történelmi igazságai nem feleltek meg az akkori vezető politikai
ízlésének, és fiókba került az írás.
Harminc évet kellett várni, amíg újra napirendre kerülhetett a téma.
Ekkor már - az 1970-ben létrejött- teljes Göd község múltjának fel
tárása és bemutatása lett a feladat.
Az egymásután következő községi, városi vezetés első emberei
pártállástól függetlenül, támogatásban részesítik a kötetek megjele
nését.
A forma ekkor már Almanach lett. Kezdetben Bátorfi József
mellett a szintén itt született Gyüre János, majd folyamatosan mind
többen kapcsolódtak be a szerzői gárdába, és szerkesztésben is
bővült a résztvevők létszáma.
Az igényes könyvborítóval és a több íráshoz kapcsolódó művészi
grafikákkal jelentősen növekedett a kivitel színvonala a patrióta
Nagyréti Tamás grafikus művész barátunk szerzői, szerkesztői és
Hohner Miklós fotóművész közreműködésével. Tudatos munkával
készültek kötetről-kötetre Pártos Judit gondozásában a „Gödi Ki
Kicsoda?” sorozat darabjai.
Végül a tíz kötetben összesen több mint 80 szerző, 280 cikkben,
közel 3000 oldalon, benne kb. 1200 kép ill. dokumentum, 41 térkép
ill. térképvázlat tárta az olvasóközönség elé, Göd történetével, az itt
élő vagy élt személyekkel kapcsolatos visszaemlékezéseit, kutatása
it, tárgyi emlékeket.
A szerkesztő bizottság tagjai és a gödi emlékezők mellett állandó
szerzőink között van Dr. Erdélyi István régész és történész profes
szor és Horváth Lajos történész, egyetemi tanár, az Országgyűlés
nyugdíjas főlevéltárosa, Pest megye helytörténésze.
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Levéltári kutatásokat végeztünk, kaptunk írásokat Franciaország
ból, Amerikából, egykori gödi lakosoktól.
Az Almanach rendszeres olvasói között vannak Amerikában,
Ausztráliában,Ausztriában, Franciaországban, Németországban élő
egykori gödi lakosok és leszármazottaik.
Az Almanachjaink színvonalát bizonyítja, hogy 2003-ban elnyer
tük a Ford Motor Company kitüntető oklevelét. Az oklevél egy
nemzetközi díj a Kulturális Örökség értékeinek megőrzéséért
kifejtett tevékenység elismeréséül. Támogatói közt ott vannak az
UNESCO Világörökségért Központ, az Ecofund, a Conservation
Foundation. Magyarországon az MTA elnöke, Magyar Nemzeti
Galéria főigazgatója és a Ford magyarországi igazgatója.

Végül a tíz kötetben közreadott cikkeket egy vázlatos helytörténeti
formában foglaltuk össze, és ha valaki egyszer rászánja magát és
támogatást is kap hozzá, néhány kiegészítő kutatással ennek alapján
megírható a gödi monográfia, az egységes helytörténet.
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Helytörténeti alap
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DEBRECENI PÉTER - VASS DÁNIEL

Az Alsógödi-forrásrendszer
Aki gyakran jár-kel a gödi Duna-parton, annak nem kell bemu
tatni a tavaszi állapotokat, amikor a Kossuth utcától elgyalogolva a
Feneketlen-tóig nyakig sáros lesz az ember. Utunkat lépten-nyomon
megszakítják a kavicsban futó, kerítések, kőburkolatok alól előszi
várgó, agyagból felbugyogó, kiépített és természetes forrásokból
csobogó vizek. Többségüket még érnek is alig lehetne nevezni, ösz
szegyűjtve azonban tekintélyes patakokat is formálhatnak, például a
Széchenyi-csárda előtt. Vannak közöttük láthatatlanok is, amelyeket
az avatott szem is csak különleges körülmények között vehet észre.
Ilyeneket fedezhetünk fel a Feneketlen-tó medencéjében és az Ilkapatak medrében télvíz idején, amikor a környezeténél melegebb
források elvékonyítják a jégréteget, foltokat olvasztanak a ráhullott
hóba.
A Gödi-sziget déli csücskénél a parton olvadáskor kicsiny for
rásrendszereket lehet látni, melyek több tíz méteren keresztül szivá
rognak elő az agyagrétegekből. Ezek a vonalszerű források jellem
zőek a Széchenyi-csárdától délre elterülő kavicsos partra is. Vonal
szerű futásukat a közelítően vízszintes vízzáró rétegeknek köszön
hetik.
Az Alsógödi-forrásrendszer Dunakeszinél kezdődik, nagyjából
a Kompátkelőnél, ahol a római kikötőerőd áll és húzódik egészen a
Gödi-sziget északi csücskéig, ahol a gödi római őrtorony állt. Cso
portosan helyezkednek el, többségük a szigettől délre található.
Ezek a csoportosulások kapcsolódnak a vízzáró rétegek legmélyebb
pontjaihoz.
Erre a területre jellemző, hogy a Duna ártere alig néhány méter
re szűkül és a partfal közel tíz méterrel emelkedik a vízszint fölé,
amelyet a legnagyobb árvizek sem közelíthetnek meg.
A partfal meredekségét az agyagos alapkőzetének köszönheti,
mely ellenáll a Duna eróziójának. Ez az agyag jól megfigyelhető
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kisvíznél a Széchenyi-csárdától délre a Duna medrében. Ez alkotja
Alsógödön a meder aljzatát is, folyami üledékek nem is borítják.
Vízzáró réteg is egyben, Göd egész területe alatt megtalálható.
Elhelyezkedése összefügg a talajvíz szintjével!
Annak idején egy tengerben ülepedett le ez, a geológusok által
Tardi agyagnak nevezett formáció. Egykor vízszintes rétegei földta
ni mozgásoknak köszönhetően kibillentek, jelenleg 5°-os a dőlésük
déli irányban. (Minél északabbra haladunk annál idősebb agyagok
bukkannak elő).
Tóth Tamás geofizikus által a Duna-mederben végzett szeizmi
kus vizsgálatoknak köszönhetően ismerjük a rétegek elhelyezkedé
sét. Az agyagrétegeket északnyugat-délkelet irányú törések szabdal
ják fel, melyeket legjobban a partra futó völgyek irányán lehet
nyomon követni, a főbb törésvonalak ezekben a völgyekben futnak.
Ilyen töréses völgy található például a Szakács-kertben, a Biológiai
Kutatóintézetben, és a Fészek-telepnél is.
A gödi téglagyár téglái a Feneketlen-tó helyéről kitermelt agyag
ból készültek. Az agyag bányászatának annak idején egy talajvízbetö
rés vetett véget. Az Alsógödi-forrásrendszer minden forrása leszálló
talajvízforrás, vizük a csapadékból és hóolvadásból származik.
A szennyeződésre emiatt fokozottan érzékenyek a forrásaink!!!
Vízgyűjtő területüket nehéz meghatározni, mert nem a felszíni
domborzat befolyásolja, hanem a felszín alatti; az agyagrétegek
domborzata. Vízhozamuk ingadozó, nyáron többségük kiszárad,
míg egy-egy esősebb időszak után képtelenség megszámlálni őket.
Sajnos a Széchenyi-forrás mellett egy tábla jelzi, hogy ivásra alkal
matlanok! A kémiai összetétel állandósága inkább a mélységből
származó forrásokra jellemző.
Érdekes adat lehet, hogy a Szakács-kerti horgásztó létesítésekor a
Dunakutató állomás munkatársai megvizsgálták a kertben található,
illetve a kertbe befolyó források vizét. A magas nitrát és szerves
anyag tartalom mellett mérgező anyagot nem tartalmaztak a vizek
- a tó működik, halpusztulás még nem volt- tehát azon kívül, hogy
emberi fogyasztásra nem ajánlott a források vize, nagyobb problé
ma nincs a vízminőségükkel. A szennyeződést szinte egyértelműen
kimondható, hogy a csatornázatlanság, a kerti derítőgödrök és a
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lakott területtől mintegy 3-3,5 km távolságban lévő már bezárt
szennyvíztelep okozza. A gödi homokterületeken bármilyen szeny
nyeződés hamar eljuthat a talajvizet tartalmazó rétegig és mivel
Csomád felől a Duna felé lejt a terep, nagy valószínűséggel a felszí
nen és a felszín alatt összefolyó vizek a Duna irányába fognak
mozogni. A Duna-part és a csomádi dombok közt egyes helyeken
60-70 m szintkülönbség is lehet.
László Csaba, Fenyves utcában lakó barátunk segítségével kézi
GPS (műholdas helymeghatározó) műszerrel 2004. február 14-én
72 forrást számoltunk össze Göd déli közigazgatási határától az
Ilka-patak torkolatáig. A frissen esett hóban könnyű volt megtalálni
a „feketéllő” kisebb-nagyobb kifolyással rendelkező forrásokat.
Mint minden ehhez hasonló hidrológiai felmérésnél, szükséges egy
további mérés elvégzése is valamikor július-augusztusban, hogy
megállapíthassuk az állandó források számát. Az Ilka-patak völgyé
ben valószínűleg hasonló nagyságrendben találnák kisebb vízhoza
mú forrásokat. Ennek vizsgálata egy újabb kirándulást igényel.
Az összes megtalált forrást nyilvántartásba vettük, feljegyeztük
koordinátájukat, a tengerszint feletti magasságukat, a fekvésük sze
rinti helyrajzi számot és rövid szöveges feljegyzést írtunk a jelentő
sebb vízhozamú források sorszáma mellé. Minősítettük is a forrásokat
három szempont szerint, azaz természetes forrás, forrásfoglalás vagy
sérült, lebetonozott, ráépített forrásról van-e szó. Ez az osztályozás
segítséget nyújthat abban, hogy a felmért forrásoknál felmérhessük
azt, hogy szükség van-e valamilyen beavatkozásra ahhoz, hogy
épségben, természetes állapotukban őrizhessük meg őket. Minden
forrást koordináták segítségével felrajzoltunk Göd térképére, de
mérete miatt ebben a tanulmányban nem tudtuk szerepeltetni.
Régi hagyomány szerint a nagyobb forrásoknak vagy forrás cso
portoknak érdemes lenne nevet adni és így megőrizni őket. Jó példa
erre a sokak által ismert Széchenyi-forrás az alsógödi strandon és a
Kossuth Lajos utcától induló sétányon található a Török-kút. Ez
utóbbi egy kis restaurálásra, felújításra szorul. Ehhez a két neveze
tes forráshoz hasonló, szép kivitelű és gondozott, kőből készült for
rásfoglalások a Gödi-sziget melletti Duna-parton épült házak kertje
iben láthatók még.
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A mai Széchenyi
forrás elnevezés az
1932-1937 közötti
alsógödi testületi
j e g y z ő k ö n y v e k
szerint többszöri
tárgyalás eredmé
nyeként született.
Az első időben
Zsuzsi forrás nevet
kapta, melyről az
egykori képeslap
is
tan úsk od ik.
Széchenyi forrás
Később a Hősök
Forrása volt a
javaslat (16/ 1934.
sz.), de nem talál
ták méltónak ked
velt kirándulóhely
jell eg e
mia tt.
A Hősök forrás
elnevezés mellett
később szóba jött a
Széchenyi elneve
zés is, ugyan
is
tudni vélték 1937ben, hogy Széche
nyi István, amikor
kb. száz év
vel
Török-kút
azelőtt Gödön járt,
akár iha
tott is a
forrás vizéből és ezért legyen gróf Széchenyi forrás a neve.
Mellékelünk egy 1929-ben készült színes térképet, melyen jól
láthatóan ábrázolták az alsógödi Duna-part forrásait.
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Strand

Csónakház

A mai közigazgatási területen 10 jelentős forrást jelöltek meg, de a
teljes térképszelvény tanulmányozva látható, hogy a Fészek-telep
mellett is volt néhány nagyobb, megőrzésre érdemes forrás.
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Mit ír elő a természetvédelmi törvény?
Az 1996. évi LIII. számú természetvédelmi törvény 23. § (2)
bekezdése értelmében védelem alatt áll valamennyi forrás, láp,
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés
alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. §
(1) bekezdés] minősülnek.
Védett a forrás, a felszín alatti víz természetes felszínre bukka
nása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet és akkor
is, ha időszakosan elapad!
Ezek a források egyben természeti emléknek minősülnek.
További tiltó rendelkezéseket tartalmaz a törvény (18. §-ban fog
laltak) a vizes élőhelyek és környezetük védelme érdekében. Mivel
a Duna-partján találhatók ezek a források, védelmük és fennmara
dásuk érdekében mindannyiunk kötelessége a jogszabályok betartá
sa és betartatása.
A város képviselő testülete meg is tette az első lépést ez irányba
azzal, hogy kimondta az egész gödi Duna-part védettségét. A követ
kező lépést pedig azzal teheti meg, hogy az idén elfogadásra kerülő
Településszerkezeti tervben feltünteti a források helyét, ami egyér
telműen kijelöli azokat a helyeket a város területén, ahol az érték
megőrző feladatok elvégzésére szükség van.
Tudomásunk szerint az alsógödihez hasonló forrásrendszer
az ország területén máshol nem található és az oligocén-miocén
agyagrétegek előbukkanása is egyedülálló.
Mivel a természetvédelmi törvény a forrásokat egyenként is
védi, ráadásul Magyarország területén több védett geológiai feltárás
is létezik, ezért megfontolás tárgyát képezheti természetvédelmi és
hidrológus szakemberek véleményét kikérve országos védettségre
felterjeszteni a Duna-partunk egészét és az egykor létezett -a Város
szépítő Egyesület és környéken lakók segítségével hamarosan meg
újuló-  sétányt egy tanösvénnyé átalakítva táblákkal, ábrákkal,
magyarázatokkal megismertetni a nagyközönséggel.
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A Gödi-sziget jelentősége és védelme
A 2003. évi Almanachban mutattam be Göd természeti erőforrá
sait. Jelen dolgozatomban a Gödi- sziget természeti értékeit részle
tezem. A növényvilágról szóló rész összeállításában segítségemre
volt Havas Attila gimnáziumi tanuló, a sziget madárvilágáról szóló
tanulmányukat pedig Berty Mihály Márton és Berty József Pál
bocsátották rendelkezésemre, köszönet érte.
Nap, mint nap találkozhatunk a sziget, (általában Homoksziget
néven emlegetett) szinte érintetlen ártéri erdő élővilágával. Gödről
szóló kiadványok sora emlegeti büszkén ezt a természeti értéket, de
megőrzésével vajmi keveset foglalkozunk, pedig Göd és környéké
nek egyik legértékesebb természeti területe, az itt lakók és a nyara
lók számára rekreációs jelentőséggel is bíró zöldfelülete.
Mióta Göd a két háború közti időszakban kedvelt üdülőhellyé
vált, a sziget is több figyelmet kap. A szigetet és a partot összekötő
kőgát megépüléséig nem is volt probléma a sziget önfenntartásával,
de az utóbb 15 évben egyre látványosabb a romlás.
A Sziget, Göd város egyetlen homokkal terített fürdőzőhelye.
Melyet nyáron ki is használva akár több százan is képesek összezsú
folódni ezen a nagynak nem mondható területen.
Természetesen mindenki jobban szereti a puha, forró homokot, mint
a durva kagylóhéjas, kavicsos partszakaszt.
1992-ben dr. Seregélyes Tibor vezetésével Göd több más termé
szetvédelmi szempontból értékes területével együtt tanulmány
készült a Sziget állapotáról és a lehetséges kezelési, fenntartási
módokról, illetve az ehhez elvégzendő feladatok is megfogalmazás
ra kerültek.
A tanulmány javaslata alapján az akkor még nagyközség Önkor
mányzati Testülete a 10/1992. (III. 25) rendeletével helyi jelen
tőségű védett természeti területté nyilvánította a Gödi-szigetet
is.
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A sziget földrajzi elhelyezkedése az alábbi térképen látható, 1980-as állapot
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Sziget vegetáció, 1992-es állapot
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Azokban az években számtalan terv és elgondolás született a sziget
és környezetének természetes állapotban való megőrzésére. Sajnos
az elképzelésekből akkor sem valósult meg semmi. A természetvé
delmi hatósági feladatokat Göd város jegyzője látta el akkor.
A nemzeti parkok megalakulásával változott a helyzet. 1996. év
végére az alakulóban lévő nemzeti parkok elkészítették az országos
védelem alá vonandó természeti területek listáját. Így a Gödi-sziget
és a Gödi Láprét is felkerült a kiemelt védelmet érdemlő területek
listájára.
1997. január 1-től így országos jelentőségű természetvédelmi
területnek számít a terület!
A térképen a Gödi-Sziget néven szereplő terület a Duna bal part
ja közelében, az 1968-1970-es folyamkilométer között, Göd város
belterületén helyezkedik el, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része.
A sziget az erdőtörvény (1996. évi LIV. tv.) előírásainak megfelelő
en erdőterületnek minősül, így az erdészeti nyilvántartásban Göd 28
A erdőtervi jellel szerepel.
A terület helyrajzi száma: Göd 03. Területe közepes vízállásnál
8,5 ha. Jelenleg is gyors ütemben töltődik a meder, a mellékág az
utóbbi 10 évben holtág jellegűvé vált, alacsony vízállásnál száraz
lábbal lehet átkelni rajta.
A homokos rész közkedveltsége miatt a sziget déli csücske a leg
nyitottabb. Észak felé haladva egyre jobban a zártság jellemzi.
A talaj főösszetevői egyértelműen a homok és az iszap, van más
alkotó eleme is, de az elenyészően kis mennyiségben fordul elő.
A jó talajminőség fő oka abban rejlik, hogy a szigetet egy évben
minimum kétszer elönti a Duna.
Első kiöntés a jeges, majd ezt követő zöldár rakja le újabb hordalék
ét. Még egy előnye van a felsoroltakon kívül, hogy kiöntés idejében
teljesen elzáródik az emberek elől. Van egy hátránya is, az értékes
termőtalajjal együtt lerakja a szemetet.
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Növényvilág
A sziget alapja a pesti sóder, melyre enyhén meszes, közel sem
leges kémhatású, humuszos homok hordaléktalaj települt. A folyó
által szállított és áradáskor szétterített üledéknek magas a foszfát- és
nitráttartalma nagyrészt a vízgyűjtőterületén végzett mezőgazdasági
tevékenység és az élővizekbe vezetett szennyvíz miatt. Ezt bizonyít
ja a nagy számban megjelenő nitrofil növény: a ragadós galaj, a
nagy csalán és a fekete bodza.
A szigeten található erdő egészségi állapota jó. A fák között ugyan
találhatók száradó vagy már kiszáradt egyedek, az azonban nem
jelenti azt, hogy valamilyen betegség fenyegetné az erdőt. Az elszór
tan vagy kisebb csoportokban elhaló fák a természetes szelekció
kiválasztottai.
Emberi beavatkozás nélkül az elegyetlen füzesben (a sziget déli
részén) elképzelhető, hogy a zátony-  és partképződési folyamatok
miatt a magasabb térszínre kerülő füzesben csúcsszáradás lesz
tapasztalható. Ennek bekövetkezte egyelőre nem várható, mert a kis
ág vízjárása nagyban befolyásolja a folyamatot. Ez az elegyetlen
(másfajtával nem keveredő) füzesekben természetes folyamatnak
tekinthető a belső mikroklíma szárazabbá válásával.
A nedvességkedvelő füzeket ezeken a részeken fehér nyár, hazai
nyár fogja felváltani. Mivel eddig is nagy egyedszámban fordult elő
a fehér nyár, ezért várható, hogy magról és gyökérsarjról is a nyár
fogja elfoglalni a füzes helyét.
Nem szerencsés, hogy az alsó koronaszintben megtelepedett a
zöld juhar, mert ez a nem őshonos (más ökológiai viszonyokon
kialakult fafaj) agresszív növekedésével elnyomhatja a természetes
fajok felújulását. A sziget középső részén erősen elszaporodott,
ezért erre ajánlatos odafigyelni. Visszaszorítását érdemes meggon
dolni, de csak kisebb foltokban és csak olyan mértékben (egy-egy
erősebb juhar kivágásával), amely még jelentősen nem befolyásolja
az erdő szerkezetét és a tájképet.
Egyes helyeken látható a felfutó borostyán is a fák törzsére, de
befolyásoló mértékben nem veszélyezteti egyelőre a sziget erdőál
lományát.
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A sziget területéből 7,8 hektárt puhafás ligeterdő borít. A szigeten
erdőgazdálkodás nem folyik, így a természetközeli erdő háborítatla
nul fennmaradhatott. Állományalkotó fajai a fehér fűz és a fehér
nyár, melyeknek egymáshoz viszonyított aránya: 60%-40%, ebbe a
következő őshonos és adventív fajok elegyednek: ostorfa, kései
meggy, magyar kőris, fekete nyár. A lombkorona zártsága 65-70%.
A fehér fűz átlagos magassága 19,3 m, átlagos törzskerülete 41
cm. A fehér nyár átlagos magassága 26 m, átlagos törzskerülete 55
cm. Az erdészeti nyilvántartás szerint a fehér fűz mennyisége az
erdőben kb. 1544 m3, míg a fehér nyáré 1396 m3.
Az erdő a közönséges vadszőlővel és a többi liánszerűen felfutó
cserjével, a közönséges borostyánnal, a felfutó komlóval, s az erdő
széleken sajnos egyre jobban terjedő süntökkel (ártéri gyom) őser
dei hangulatot áraszt. A jellemző fajok a veresgyűrű som, a közön
séges mogyoró, az egybibés galagonya, a közönséges kecskerágó, a
közönséges fagyal és a fekete bodza. A cserjeszint magasságában a
magasabb térszinteken növendék kocsányos tölgyeket is találtam.
A sziget madárvilága rendkívül gazdag, melyet a következő feje
zetben részletesen mutatunk be.
A tavasz folyamán talált növények listája:
Fák
		
Fehér fűz
Fehér nyár
Fekete nyár
Kései meggy
Keleti ostorfa
Magyar kőris
Májusfa
Mezei szil
Mezei juhar
Törékeny fűz
Vénic szil
Zöld juhar
Törékeny fűz

Bokrok, cserjék, lágyszárúak
Borostyán
Csíkos kecskerágó
Egybibés galagonya
Fagyal
Fekete bodza
Fűzlevelű őszirózsa
Húsos som
Kanadai aranyvessző
Komló
Kónya vicsorgó
Közönséges mogyoró
Ligeti csillagvirág
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 helyen nehezen járható az erdő a hamvas szeder szövevé
nyétől. Az aljnövényzet legszebb kora tavaszi virágai a hagymás és
gumós (azaz geofiton) növények közül kerülnek ki. Ilyen a boros
tyánnal borított legmagasabb térszinteken március közepétől töme
gesen nyíló ligeti csillagvirág, ami védett növény (2.000 Ft/tő),
majd a hónap végétől lilásvörös és fehér szőnyeget alkotó odvas
keltike, később sárga foltjai nyílnak a salátaboglárkának, a mocsári
gólyahírnek és a kónyavicsorgónak. A nyár közepétől virágzó
kanadai aranyvessző és fűzlevelű őszirózsa sajnos egyre nagyobb
területet hódít meg. A virágokat több védett lepkefaj látogatja, így
a kardoslepke, nappali pávaszem és a kis rókalepke.
Madárvilág
Gödi-szigeten és környékén 109 madárfaj fordul elő, ebből 44
állandó és 65 vonuló fajt különböztethetünk meg. (melléklet a
tanulmány végén) Ez a magyarországi madárfaunának majdnem
egyharmada. A Gödi-sziget a vonuló és itt telelő madarak szempont
jából is nagy jelentőséggel bír.
A gyakran megújuló talajcsere következtében, a növényvilága
igen fejlett és gazdag, mint az előző fejezetben is bemutattam.
A talaj terítve van télen is egyaránt zöldellő borostyánnal és a nagy
számban megjelenő orvosi salamonpecséttel.
A legkisebb cserjék százaitól egészen a kétszáz éves fűzfáig
megtalálható ebben a gazdag ártérben. Mégis a legértékesebbek a
kidőlt elkorhadt fák.
Ezeket a rovarok nagy előszeretettel lakják, melyhez a víz közel
sége is igen nagy szerepet tölt be.
Ezzel magyarázható, hogy öt harkályfaj is él ezen az alig más
fél kilométer hosszú és kevesebb mint száz méter széles szigeten.
Az összes harkályfaj fához kötött, fákon szerzik meg mindennapi
táplálékukat, fákon építik meg költésre alkalmas odújukat, melyből
tavasz végén kirepülnek az aranyos kismadarak. A környéken
kikelt madarak egy része helyben kezdi kiépíteni az életét, de
nagyobb része elmegy másik élőhelyet keresni. Ennek oka az élő
hely telítettsége.
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A fekete harkály négy példányával igen jó adatnak számít. Mind a
kettő pár költött is. A nagy fakopáncs elérheti a 15-25 példányszá
mot is.
A közép fakopáncsnak egy példányát sikerült megfigyelnie Berty
Mihálynak, amíg a kis fakopáncsból a szigeten csak egy pár fész
kelt.
A zöldküllő is két példányként képviseltette magát a madár listán.
De ezek még csak a harkályfélék.
Másik ilyen érdekes csoportot alkotnak az énekesmadarak.
A fák koronaszintjében a madarak rovarokból élnek. A táplálékot
vagy maguk fogyasztják el vagy a fiókákat etetik velük.
Az évszakok változásával a „rovarkínálat” alább hagy és ezért
egyes fajok téli szállásra vonulnak. Mégsem minden madár követ
heti ezt a túlélési stratégiát.
A madárfajok egész sora úgy alakította ki az éves táplálkozási
szokásait, hogy nyáron főleg rovarokkal táplálkozik, télen elsősor
ban magvakkal és bogyókkal. E nélkül az átállás nélkül például a
cinegék nem tudnának életben maradni. A cinegék a rövid kis kerek
szárnyukkal kitűnően tudnak a levélzet között ügyeskedni, de ezek
kel a szárnyakkal nem lehet kontinenseket átszelő útra indulni. Nyá
ron tehát rovar evők a téli félidőben pedig magevők. Ez persze
egyszerűbben hangzik mint valójában. Egyrészt az átállás megnö
veli a gyomor és az emésztés teljesítményének a megváltozását.
Másrészt az állati táplálékról a növényi táplálékra való áttéréssel
megváltozik a madár energia mérlege is. A rovarfehérje viszonylag
könnyen emészthető. A növényekben felhalmozott cellulózt a mada
rak egyáltalán nem tudják megemészteni. Ehhez nekik egy megha
tározott szimbióta mikróbákra van szükségük, melyek az emésztő
rendszerben felbomlasztják a cellulózt.
A legtöbb növényi alkotórészben a fehérje csak olyan kis mennyi
ségben fordul elő, hogy a növényevők ötször-tízszer annyi táplálé
kot kell elfogyasztaniuk, hogy ugyanannyi fehérjéhez jussanak.
Tehát az apró madarak csak olyan növényi táplálékot választanak,
amely különösen gazdag tüzelőanyagban, tehát szénhidrátban és
zsírban. Ilyenek a növényi magvak és a fák termései.
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Ami már „nem fogható” a rovarokra, az a vízimadarak sokasága.
A vízimadarak egy-két kivétellel szigorúan vízhez kötöttek. A köl
tésük is csak vizes élőhelyhez kapcsolódik. Vegyük példának a réce
fajokat. A récék kikelésükkor elhagyják a fészküket, mivel minden
lúd és récefaj fészekhagyó. Egy tojásból kikelt kismadár nem tud
még repülni, de járni, úszni azt már tud, ezért kell lennie valahol
víznek, mert sok veszély fenyegeti a kicsiket egy vízközei területen.
A szigeten csak a tőkés réce és a jégmadár költéséről tudok.
Ellenben a költéssel igen nagy számban jelennek meg a tavaszi, őszi
és a téli átvonulók illetve vendégek. A sziget nyugat felöli oldalán
két 25-30 méter hosszú sarkantyú nyúlik a vízbe.
A három évszak átvonulói szeretik a nyugodt, lassú vízfolyású terü
leteket.
A madarak vonulásának fő okai a hideg, a meleg és a táplálék
hiány. Ez a helyzet a gólyaféléknél is. A gólyák fő táplálékai a hal,
a kétéltűek és egyéb vízi állatok. Mivel tél közeledtével a víziállatok
elbújnak az iszapba, esetleg még a víz felszíne is befagy, így semmi
esélyük a táplálkozásra és az életben maradásra. Ezért kénytelenek
választani a 10.000 kilométeres utat át Afrikába. Vannak olyan
madárfajok, amelyek kimondottan a hideg miatt jönnek Magyaror
szágra, egyben Gödre. Ezek a vonulások nagyon sok veszélylyel
járnak. A vándoroknak körülbelül a fele tér vissza a költőhelyre.
A vonulás tudata már születésük idején megvan az érintett madarak
ban. A vonulás „végeztével” ugyanarra a fészekre illetve költőterü
letre térnek vissza.
Nos a vízimadarak nem alkotnak szoros rendszertani egységet,
mint például a baglyok vagy a gyakori gerlék-galambok, melyek
külön-külön egységes rendekbe sorolhatók. Az úszó madarak egy
része a víz felszínén keresi táplálékát, mindent felszednek ami kön
nyebb a víznél, de nehezebb a levegőnél. Mások többé-kevésbé
hosszú nyakukat dugják a víz alá és hátulsó felüket felfelé fordítva
grundolnak (keresgélnek) a víz alatt. Eközben az iszapból szedege
tik ki a növényi és állati eredetű táplálékot. Az úszó madarak egy
fajta átmenetet jelentenek a bukó madarak felé. Ezek az utóbbiak
táplálékukat a mélyben szerzik meg.
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A Duna vize tavasszal, ősszel és télen igen kellemetlenül hideg, de
ez egyáltalán nem baj a vízimadaraknak.
Hogy a víz meleget elvonó hatását csökkentsék az úszó és bukó
madarak, különböző, de hatásos védekezési mechanizmust fejlesz
tettek ki.
Ezek a madarak jóval nagyobbak mint a szárazföldön élők.
Ökörszem vagy Királyka méretű vízimadár nincsen. Az úszó és
bukómadarak lábaik vérerekkel csak kevéssé vannak átszőve, így
változó meleg testrészek társulnak az egyébként állandó hőmérsék
letű szervezettel.
Emellett a lábon áthaladó vér egyfajta hőcsere révén energiát
spórolva lehűl. A vízimadarak tollazata nagyon tömör, az úszó
fajoknál levegőt is tartalmaz, ennek víztaszító szerepe is van.
A fajok többsége a fartomirigyből nyert olajos váladékkal zsírozza
a tollazatát. Másoknak például a gémféléknél úgynevezett púdertol
laik vannak, ezek olyan tollak melyek víztaszító porrá omlanak szét,
ezt csőrükkel oszlatják szét s így teszik vízhatlanná „tollruhájukat”.
Ez az oka hogy, nem fáznak az akár jeges Duna vízben az úszó és a
bukómadarak. A vízben úszkáló madárcsapathoz rendszerint csatla
koznak más fajok is. Van olyan mikor négy öt, vagy annál is többen
csatlakoznak közös élelemszerzés reményében. Az is megesik hogy,
egy több tízes csapat madár tagjai szinte egyszerre buknak le a víz
alá, így igen csak nehéz őket figyelni.
A sziget gazdag énekes madárvilága miatt egyre nagyobb faj és
példányszámban jelennek meg a ragadozó madarak. Mivel min
den ragadozó madár zsákmányszerzésből él, ezért ahol nagy pél
dányszámban vannak a kis énekesmadarak, oda fognak járni táplál
kozni. De a vadászatuk véges, ugyanis sok ragadozót nem bír el a
sziget. Ha vészesen csökkenne a énekesek állománya, akkor a raga
dozók napi húsbevétele is igen csak csökkenő tendenciát mutatna.
Ilyenkor inkább átmegy egy másik területre vadászni. Ebben az
esetben újra emelkedni kezdene az énekesmadarak száma.
Ezt az ügyes mérlegelést nagyon jól kitalálta a természet.
Nagyon jellemző hogy, a legnagyobb fajszámmal rendelkező
területek a puszták a legelők és a szántóföldek, mely egyértelmű
hogy, a rágcsálók miatt van.
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Mozgásuk egyénenként változik, van olyan ami olyan lomhán száll
hogy, „kanyarodni is alig tud”. Természetesen vannak olyanok ame
lyek hihetetlen ügyességgel kanyarognak, forognak és manőverez
nek a levegőbe.
Szigeten megfigyelt ölyveknek a köpetét is megtaláltam. A köpetlést
nem csak a ölyvek, hanem a bagolyfélék is csinálják.
Mivel a csontot és a szőrt nem tudják megemészteni, ezért egy
gombóc formájában eltávolítják a szervezetükből.
Egy köpet méretéből, alakjából és hogy, hol került megtalálásra,
meg lehet mondani hogy, mit evett és hogy, milyen élettérben élte
az életét. A ragadozóknak jellegzetes kampós csőrük van, mellyel
könnyen szét tudják tépni a húst. Megemlíteném a legnagyobb raga
dozó madarat amely előfordult a Szigeten, persze csak átvonulóként
lett regisztrálva, ez a madár nem más mint a réti sas.
Nem a madárvilághoz kapcsolódik a sziget emlősvilága, de
érdemes egy pár szót említeni róla. Kisemlősökben annyira nem
gazdag, de ami meg található az is külön említést érdemel. Csak
olyan fajok élhetnek huzamosan egymás mellett, amelyeknek kör
nyezeti igényeik élesen elkülönülnek. Ezért a szigeten nem a fajok
véletlenszerűen összedobált halmazát találjuk, hanem finoman ös
szehangolt életű közösségeket, amelyekben az egyes fajoknak pon
tosan meghatározott szerepük van. Az emlősök ranglétráján mindig
megtalálhatóak a csúcsragadozók, ez jellemzi az összes legkisebb és
legnagyobb területet, ebben benne van a sziget is. Bizonyított tény,
hogy a felmért területen a csúcsragadozó egy öreg hím róka. Ennek
a területnek a faunája nem pusztán az összhangban élő fajok közös
sége, hanem az ember által befolyásolt fejlődés rendkívüli kereszt
metszete is.
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A Gödi-szigeten előforduló jelentősebb madarak névjegyzéke
és természetvédelmi státuszuk
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Összefoglalás a Göd-sziget jelentőségéről és védelmére teendő fel
adatokról
A tanulmányban megemlített tények alapján, elmondhatjuk azt:
hogy rendkívüli védelemre lenne szükség a szigeten!
Ami nem megvalósíthatatlan, ha egy kicsit minden ember, aki az
említett területen jár és odafigyel a környezetére és azt rendben tart
ja, akkor még csodálatosabb és értékesebb lenne a Gödi (homok)sziget.
Összefoglalva sziget természetvédelmi jelentőségét
• A Duna középső szakaszán a belterületi és főként az ártéri
erdők erősen visszaszorultak az erős beépítés miatt. Gödnek ez
a kis része „megmenekült” ettől. Különlegesség, ami persze
nem is olyan régen még természetes volt, hogy viszonylag
érintetlenül él az ártéri erdő élővilága. A nyári terhelés után a
téli, tavaszi árvizek idején tud regenerálódni a terület.
• Az ártéri erdők gazdag, változatos növényvilágának képviselői
nagy faj- és egyedszámban fordulnak elő itt.
• Jelentős az itt telelő és ősszel, tavasszal vonuló madarak fajszá
ma.
• Az árvizek hatására a talajfejlődés (esetenként degradáció)
folyamatos a Szigeten és a part beépítetlen részein.
• A parti növényzet és a partoldalban eredő források védelme és
természetes környezetének biztosítása puffer zónaként.
• Nem elhanyagolandó tény, hogy egy, a zöldfelületek értékelésé
re kidolgozott módszer szerint, a Szigeten található erdő zöld
felületi értéke 160 millió forint!
• A vizes élőhelyekre jellemző fajgazdagság.
• Idén kora tavasszal, a márciusi árvíz idején már 29 növényfajt
lehetett látni, köztük védett lágyszárú növényeket is!
• Az állandó jelleggel illetve különböző időszakokban itt előfor
duló 109 madárfaj életterének megőrzése.
Ezen a területen a természetközeli társulás emberi beavatkozás
nélkül már hosszú ideje életképes, annak ellenére, hogy a környék
beliek számára a homokpadok miatt kedvelt fürdőhely.
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A meglévő értékek mellett néhány, a beépítettségből, állandó
környezetterhelésből adódó negatív hatással is számolnunk kell:
Ezt a csodálatos környezet megmaradását mind a természeti körül
mények, mint több esetben lelkiismeretlen egyének veszélyeztetik.
Sajnos a sziget északi csúcsánál a folyó áramlás- és a partoldal
geográfia viszonyai miatt a mederben feltöltődés tapasztalható, ami
az elmúlt években az ismert időjárási (nyári hosszan tartó szárazság,
nagy árvizek) viszonyok miatt jelentősen felgyorsult. Ezt súlyosbít
ja a mellékágat elzáró kőgát, melyből amennyit lehet fel kell szedni.
A problémák megoldására több lehetőség jöhet szóba. A megfelelő,
mindenki számára elfogadható variáns széles körű szakmai és társa
dalmi egyeztetést igényel.
A sziget élővilágának életében fontos tényező a lakosok, területet
használók magatartása is. Megfelelő jogkövető és kultúrált maga
tartás pedig csak akkor várható el minden látogatótól, ha a terület
tulajdonosa, kezelője mindent megtesz a terület védelme és a lako
sok megfelelő tájékoztatása érdekében.
Emellett teljesen gátat kell vetni a talajromboló autós és motoros
randalírozásnak a mederben és a vízparton, és megakadályozni az
illegális vagy fél illegális fakivágásokat.
Havas Attila hat éve vizsgálja a környezetünkben lévő vizes élő
helyeket így a sződi és a gödi kékperjés lápréteket, a Sződrákosi- és
az Ilka-patakot, a gödi Feneketlen-tavat és jelen témánkat, a
Gödi(Homok)-szigetet. Ezek az élőhelyek indikátorként szolgál
nak, hisz már kisebb környezetkárosítás esetén is gyorsan leromla
nak. Az utóbbi időben hazánkban is csökken a területük (Európában
ezzel sajnos az élen járunk mostanában), a feltöltések, az építkezé
sek, a vízszennyezés, és fakitermelés miatt. Szükség van a megma
radt területek pontos felmérésére, s nemcsak természetvédelmi
oltalom alá kell helyezni, hanem a lakossággal is meg kell ismertet
ni fontosságukat.
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Csillagvirág

Kónya vicsorgó

Odvas keltike

66

Gödi Almanach

Gödi Almanach

67

Ökörszem

Nagy fakopács

Vörösbegy

Macskabagoly

Őszapó
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Jogszabályi lehetőségek a sziget védelmére
A természet védelméről (1996. évi LIII. tv.) és az erdőről (1996.
évi. LIV. tv.) szóló törvények kötelezettségeket írnak elő a ter
mészetvédelmi oltalom alatt álló terület védelmére, illetve lehe
tőséget biztosítanak bizonyos megelőző intézkedések megtételé
re a terület tulajdonosa az önkormányzat részére.
A rongálókkal, a jogerős engedéllyel nem rendelkező fakiterme
lőkkel, a természetes állapot megváltozását hozó jogellenes tevé
kenységek ellen kiszabható bírság megállapításának és a hatá
rozatba foglalt szankciók érvényesítésének szabályairól pedig a
33/1997 (II. 20.) számú kormány rendelet gondoskodik.
Az önkormányzat hatósági és tulajdonosi, valamint a civil szer
vezetek segítő tevékenysége hatékony lehessen, össze kell fogni
a város minden polgárával közös kincsünk a Gödi-sziget gazdag
élővilágának maradéktalan megőrzésére.
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VASS DÁNIEL

A gödi gázló
Egy napsütéses délutánon a Szeder utcában gyümölcsfametszés
közben fogalmazódott meg bennem a kérdés: mi késztethette ősein
ket arra, hogy éppen Gödre építsenek egy földvárat. Hiszen Göd
akkoriban csak apró falu lehetett, egy akkor még jelentéktelen útvo
nal mentén. Közelben van az Ilka patak, ahonnan vizet lehet nyerni,
az árvízmentes magaslatról kitűnő rálátás eshet a Dunára, de ilyen
adottságok miatt sok más helyre is lehetne földvárat építeni.
Ámbár ezek az objektumok a szó szoros értelmében nem voltak
tényleges földvárak, hiszen fatörzsek alkották a várak kazettás szer
kezetét. Ezeket a kazettákat töltötték ki földel. Miután a fa elkorhadt
jött létre a „földvár”.
Aztán eszembe jutott a római erőd is, mely ugyancsak Göd terü
letén található. A rómaia k megkérdőjelezhetetlen katonai ismeretei
feltételezték, hogy ezen a területen kellett lennie valami kiemelkedő
stratégiai adottságnak.
Dunakeszinél, és a vele szemben lévő horányi kikötőerőd egy
stratégiailag fontos átkelőhelyet védett, ahol a hajók zavartalanul
közlekedhettek a két part között háborús időszakokban is.
A Csörsz-árok legdélebbi ága ugyanúgy Dunakeszitől délre indult a
Duna-partjától, ott húzódott nyugatról keletre, ahol a Dunakeszigyártelepi állomást vonattal elhagyva a Duna felé egy vasúti őrház
áll. Ez a sánc képezte a határt a szarmaták és a kvádok között.
A rómaia k azonban ettől néhány kilométerrel északabbra akarták
felépíteni hatalmas katonai létesítményüket. Vajon miért?
Településneveket kutatva a térképen, érdekes dologra figyelhe
tünk fel. Dunaföldvár a Duna-, Tiszaföldvár, Bácsföldvár, Szabolcs
a Tisza-, Székelyföldvár a Maros partján található. Földvárakat,
várakat előszeretettel építettek stratégiai fontosságú folyami átkelő
helyekhez.
Földvárakat építettek még útkereszteződésekhez is. A jelentő
sebbek mégis a honfoglalás előtti időkből származtak, melyeknek
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többsége és Szent István uralkodása alatt vármegyei központ lett.
A fentebb említett földvárak mindegyike egy folyami átkelőhelyet
biztosított, lehetséges, hogy Gödön annak idején is fontos dunai
átkelőhely volt?
Dunával foglakozó régebbi szakkönyvekben gyakran említik a
gödi gázlót, mint a dunai hajózás egyik komoly akadályát. A gázló
olyan hely a folyó keresztmetszetében, ahol ideiglenesen nincs meg
a hajózáshoz szükséges két méteres mélység. Ez pont Gödön ne len
ne meg? Hiszen aki fürdött már a Dunában tudhatja, hogy a víz
gyorsan mélyül, és erős a sodrás. Ez azonban régen nem így volt,
csupán a szabályozás során, az elmúlt 150 évben alakult ki a jelen
legi helyzet.
A mellékelt színes térkép 1929-ben készült a Magyar Királyi
Állami Térképészeti Intézetben, a vizisportolók számára, melyet
méltó hely illet meg a Gödöt bemutató térképek között.
A régi gödiek emlékezhetnek a Kis-Dunára, melyben még nem
húzódott keresztben a gát. Ezen ma a sziget már könnyedén megkö
zelíthető. Ez a Duna-ág akkoriban még nagyon is élő volt és sokkal
szélesebb is, mint azt korabeli fényképek igazolják. A részletünkön
jól kivehetőek a korabeli szintvonalak a Duna medrében, melyek a
szabályozás folyamatának felénél fennálló állapotokat tükrözi.
A Fegyveresi sziget már a Szentendrei-sziget részét képezi, de a
Gödi-szigetet még nem kapcsolták a parthoz. Ezt csak 1949-ben
végezték el. A térképmelléklet alapján megállapítható, hogy a
Duna medre Gödnél olyannyira ellaposodik, hogy nem is éri el a két
méteres mélységet közepes vízszintnél. A kiság gátjánál ez azt
jelentette, hogy át lehetett gyalogolni a Szentendrei szigetre, úgy,
hogy a fejünk nem is lett vizes. Alacsony vízállás esetén pedig elő
fordulhatott, hogy a Duna csak derékig ért még a közepén is. Kép
zeljük csak el, hogy milyen egyszerűen átkelhettek itt a kelet felől
érkező lovas barbárok, akik a római területek ellen indultak.
Az sem lehet véletlen, hogy a Magyarország Régészeti Topográ
fiája c. könyv által is említett, de egyben megkérdőjelezett gödi
római kori őrtorony (szeszgyár, kikötő és egyéb létesítmények)
éppen a Köztársaság út végén állt. Pontosan ott, ahol a dunai sekély
gödi gázló kezdődik és a 110-es (árvízjárta és árvízmentes területeket
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nagyjából elválasztó) szintvonal elszakad a parttól és húzódik át a
kettes úton is túlra kelet felé. Elméletem szerint a római erőd és az
Árpád-kori földvár keletkezése összefügg a Gödi Gázló létével.
Érdemes megvizsgálnunk tehát a Duna gödi szakaszát és annak
történetét.
A Kárpát medencében az utolsó, (Pannon) beltó( belső tó) körül
belül két két millió éve szűnt meg a feltöltődés és az Alföld kiemel
kedése következtében. A feltöltődés korában már létezett a Duna,
azonban ekkor Bécs felől, a Balaton akkor még nem létező meden
céjén keresztül egyenesen dél felé tartott és a Dráva medencében
elterülő Szlavón beltóba (belsőtóba) ömlött. A kétmillió éve élt
gödiek ekkor még az Ős-Garam partján éltek. Kelet felé az Ős-Ipoly
észak-déli völgye húzódott, nagyjából a mai Galga völgyben.
A Duna a Gleichenberg-Keszthely között húzódó hátság kiemel
kedésével került mai medrébe, mely gátolta a déli felé tartó folyást.
Másfélmillió évvel ezelőtt a Duna már mai medrében folyt a
Dunakanyarban, azonban Gödtől délre egyenesen Szeged felé for
dult, itt találkozott a Tiszával. A Kiskunság homokja a Duna horda
lékából származik. Elhagyott Duna-meder a dunakeszi Óceán-árok,
sőt a budapesti Nagykörút nyomvonala is.
Egy süllyedés következtében fokozatosan nyugat felé vándorolt
a folyam medre, míg el nem érte mai helyzetét. Jelenkori vándorlá
sa tovább tart nyugat felé, ennek következtében pusztul a löszfal
Paksnál és Dunaföldvárnál a jobb parton.
A Duna a Dunakanyart elhagyva lerakja hordalékát, alsószakasz
jellegű folyóvá válik. Ennek bizonyítéka a Szentendrei sziget. A két
ága azonban ettől függetlenül középszakasz jelleget mutat, helyen
ként alsószakasz jellegre utaló szigetekkel megszakítva. A gödi gáz
ló is egy ilyen alsószakasz jellegű, rövid része a Dunának. A horda
lékból a lelassuló víz két szigetet épített, a Gödi-, és Fegyveresi
szigetet. A szigetek földtani léptékben számolva igen fiatalok. Ha
feltételezzük, hogy állt a Köztársaság út végében a római őrtorony,
akkor nagyon valószínű, hogy a Gödi-sziget akkoriban nem léte
zett, ugyanis zavarta volna az őrök kapcsolattartását a túlparttal. Így
a „mi Homokszigetünk” nem lehet idősebb 1600 évesnél.
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Légi felvétel,
(sötét barna – erdő; világos barna – gyepek; zöld – szántó; kék – folyó, patak
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Az Alpok utolsó jégkorszak óta elolvadt jegéből táplálkozó bővi
zű Duna egészen Paksig tudta szállítani kavicsát. A rendelkezésre
álló jég csökkenése miatt a Duna vízhozama és ezzel munkavégző
képessége is csökkent. A folyószabályozások előtt a Csallóköz hor
dalékkúpja épült ebből a görgetett hordalékanyagból. A XX. század
osztrák és szlovák vízerőmű építései következtében a Magyaror
szágra érkező hordalék mennyisége lecsökkent.
A hordalékhiánynak és a mederkotrásoknak köszönhetően a
Duna medre és a part menti talajvíz szintje egyre inkább csökken.
Az a felhalmozódó hordalék, mely a Gödi (Homok) sziget utóbbi
évtizedekben végbement növekedését okozta elsősorban a gödi
oldalon felépített vízvédelmi műtárgyakkal hozható kapcsolatba.
A 2003. év szeptemberi alacsony vízálláskor bebizonyosodott, hogy
a sziget déli csücske már az alsógödi strandig húzódik. A horgászok
által közkedvelt sarkantyúk közelítették a sodorvonalat a szigetmo
nostori oldal felé. A jelenlegi sodorvonalat a Dunán közlekedő
hajók útja jelöli ki. A vízisport térképen ezt szaggatott kék vonallal
jelölik. Ez nagyjából megfelel a mai állapotoknak.
Bátorfi József, az előző almanachban írott cikkében (Göd sziget
okozta jeges árvíz Vácott 1775. február 15.-én) rámutat arra a tény
re, hogy a két sziget valami módon szerepet játszott egy váci jeges
árvízben.
Történelmi tanulmányainkból emlékezhetünk, hogy Mátyás
királyt a Duna jegén koronázták Magyarország királyává. A Duna a
szabályozás előtti kis esése, széles és helyenként lapos medre miatt
hajlamos volt a gyakori befagyásra. A kanyarulat-  átvágások miatt
hossza lecsökkent, a szintkülönbség azonban megmaradt, így sebes
sége felgyorsult. Napjainkban már nagyon tartós és hosszan tartó fagy
kellene ahhoz, hogy télen száraz lábbal jussunk át a túlsó partra.
A széles és lapos mederkeresztmetszet okozta a jeges árvizet
1775-ben. A gödi gázlón megfeneklett jégtáblákból összefagyott
több méter magas gát megemelte a vízszintet, így a felduzzadt folyó
kilépett medréből.
Ebben az évben jeges árvíz nemcsak Vácott pusztított, hanem
Pesten is, ahol letarolta és örökre eltüntette a Fürdő szigetet, mely
en sok melegvizű forrás is fakadt.
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Pesten ezt és az 1838-as nagy árvizet a Lágymányosi gázló okozta,
itt alacsony vízszintnél a jégtáblák ugyanúgy „zátonyra futottak”,
mint a Gödi szigetnél korábban.
A Duna szabályozása során elsődleges szempont volt az árvízve
szély megszüntetése és a hajózás biztosítása. Először a XIX. szá
zadban a Fegyveresi szigetet csatolták a parthoz, hogy a meder
keresztmetszetét szűkítsék. Ennek révén azt remélték, hogy a
Dunán a szűkebb mederben lefolyó több víz magától mélyíti a med
ret. A Fegyveresi sziget parthoz kapcsolása során nem szűnt meg az
árvízveszély, hiszen 1941-ben egy jeges árvíz elöntötte Surányt.
Érdemes megnézni a másik térképmellékletet, mely éppen egy
árvízkor készült légi felvétel Gödről. (mellékelve).
Nagyszerűen kivehető a Duna egykori teljes medre, melyet a
folyó az árvíz idejére ismét birtokba vett. Keresztmetszete eléri az
egy kilométert. Jól látszik továbbá a töltés, mellyel a szigetet a part
hoz kapcsolták. Most ennek a tetején egy út húzódik.
A Duna nem tudta eléggé kimélyíteni a medrét kotrás nélkül.
Ennek oka a meder anyagában keresendő, ez az oligocén agyag, mely
Alsógödön a partfalat alkotja, végighúzódik a Duna medre alatt. Ala
csony vízállásnál nagyon szépen tanulmányozhatók ezek az anyagok,
a Kossuth utca végében, sőt a szigetmonostori parton is. Az oligocén
agyag Gödi előbukkanása és a hozzá kapcsolódó talajvízforrás rend
szer igazi geológiai különlegesség. Tóth Tamás dunakeszi geofizikus
PhD (Folyóvízi szeizmikus mérések 2003) értekezésében összefüg
gésbe hozza a gödi gázló létét ezekkel az agyagrétegekkel.
Ez az agyag idősebb, mint a szemközt álló Visegrádi-hegység,
tehát hosszú idő állt rendelkezésére a kőzetté váláshoz. Kora nagy
jából huszonnégymillió évre tehető és egy sekély tengerben ülepe
dett le, melynek mélyéből később vulkánok nőttek ki, ezeket ma
Börzsönynek és Visegrádi hegységnek nevezzük. Az egykori tenge
ri környezet a Karib-tengerhez hasonlítható, korallok éltek benne,
partján pálmafák nőttek. Sekélyebb öbleib en kiterjedt mocsarak
terültek el, melyből barnaszén is képződött. Vizébe már hamu is
hullott a keletkezőben lévő vulkánokból. Ebben az agyagban renge
teg őslénymaradványt és lenyomatot találhatunk magunk is.
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Az oligocén agyag az alsógödi dunaparton már összetöredezett
állapotban található, ennek az oka a nap sugárzása által okozott
kiszáradás. A Duna medre alatt azonban ellenálló, tömött, vízzáró
réteget alkot, melynek eróziójához hosszú időre volna szükség. Göd
domborzatát és talajvízszintjét is ennek az agyagrétegnek a helyzete
határozza meg. Kissé leegyszerűsítve: elég lenne a fúrt kutak víz
szintjét összehasonlítani, hogy megkapjuk a vízzáró oligocén agyag
rétegek „domborzatát”.
Felsőgödön a parton 1921-ben már nyári gát épült egy zsilippel,
a gátat 1942-1943-ban átépítették árvízvédelmi töltéssé. Erre azért
volt szükség, hogy megvédhessék a magasabb ártéren épült nyara
lókat. A gödi Duna-szakaszt 1947 után újra szabályozták. Így ír
erről a „Magyar vízszabályozás története” című könyv (Szerkesztette:
Ihrig Dénes, Bp. 1973) :
A 40-es csapadékos években a váci és a gödi gázló ismét meg
romlott és az 1947. évi őszi rendkívül alacsony vízállás felhívta a
figyelmet az elégtelen vízmélységű gázlókra. A tapasztalatok alap
ján 1948-ban megkezdték a gázlók rendszeres szabályozását. Első
nek a váci gázló rendezése került sorra: párhuzamműveket és sar
kantyúkat építettek, továbbá kotrást végeztek.
Hasonló módszerekkel folyamatosan végezték a többi gázló ren
dezését napjainkig (1969 V. D.) Sződnél és Gödnél is. Ennek során
1958-ig megépült 4 vezetőmű 2 keresztgát 9 sarkantyú és 3 mellék
ágelzárás.„
1947 és 1958 között Gödnél tehát felépült a dunabogdányi
Csódi-hegy andezitjéből a szigeten látható két sarkantyú, a szigetet
a parthoz kapcsoló gát, a szigetmonostori oldalon a partot védő pár
huzammű (kővel megerősített partszakasz). Ennek következtében a
gödi gázló, mely évszázadokon át gondot okozott a hajózásnak,
megszűnt létezni.
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Kis Duna-ág gátja árvíz idején

A Kis Duna-ág feltöltődése ekkor kezdődött meg, a lelassult víz,
mely az év legnagyobb időszakában szó szerint állt, nem volt képes
a hordalék mozgatására, így a lebegtetett apró részecskék leüleped
tek. Ezáltal a meder szintje lassan emelkedni kezdett, míg a Nagy
Duna medre mélyült. Évről évre kevesebb víz került a Kis-Dunába
és az utóbbi 20 évben északi része teljesen elgátolódott, melyen már
csak a nagyobb árvizek képesek átjutni. Különösképpen ez a torlasz
óvja meg a Kis-Duna vizét attól, hogy visszakerüljön a főmederbe
alacsony vízálláskor, és az ág teljesen kiszáradjon. Az Ilka patak
torkolatának áthelyezése is rontott a helyzeten, hiszen az a kevés víz
melyet szállít, segíthetne frissen tartani az elgátolt Kis-Duna vizét
és kiöblíthetné a lerakódott hordalék egy részét. A folyamatot kot
rással nem lehet megállítani, hiszen mélyre kellene süllyeszteni a
Kis-Duna medrét, hogy lépést tarthasson a főmeder mélyülésével.
Ennek következtében évente több tucat fa dőlhetne a mederbe a
partfal meredekségének következtében. Következésképpen a gödi
Duna alsószakasz jellegét teljesen elvesztette, középszakaszúvá
válása a Kis-Duna elgátolódásával befejeződött.
A jövőben várható újabb változások közül megemlítendő, hogy
a Duna szintje tovább csökkenhet, a Kis-Dunaág egy-két évtizeden
belül teljesen feliszapolódik és a part részévé válik. Kérdéses lesz
továbbá a sziget védettségének sorsa is, hiszen éppen a sziget
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mivolta révén lett a Duna-Ipoly Nemzeti Park része a többi más
dunakanyarbeli szigettel együtt. Megmentésére csak egyetlen mód
van, a sodorvonal eredeti helyzetének visszaállítása, melyre a hajó
zás biztonsága miatt esély sincs. A Kis-Dunát kettészelő gátra
azonban már semmi szükség, elérte eredeti célját.
Az alsógödi parton az agyag kiszáradása és felaprózódása jelent
veszélyt. A kiszáradt agyagot a Duna könnyedén elmossa a ráépített
létesítményekkel együtt, példának néhány dunakeszi folyóparti tel
ket lehetne felhozni.
A gödi gázló már a rómaiaknak is sok gondot okozhatott, hiszen
egy sebezhető pontja volt a Dunakanyarban felépített limesnek.
A honfoglaló magyarok is felismerték jelentőségét és erődítményt
építettek ellenőrzésére. Göd település szervesen összefügg a föld
vár keletkezésével, régészeti feltárása módosíthatná a gödi címerbe
beírt 1255-ös évszámot.
A folyószabályozás gyökeresen átalakította a gödi Duna-part lát
képét. A hajdan majdnem 1 kilométer széles Duna-meder napjaink
ban legfeljebb fél kilométer, mélysége ennek következtében kétsze
rese lett, a sodorvonalban ennél is mélyebb. Az egykor lassan höm
pölygő folyam futása gátak közé szorítva felgyorsult. Mintha már
egy másik folyam határolná Gödöt nyugatról.

A Kis Duna Dunakeszi felé eső része a '30-as években
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Kis-Duna a Wigner villa előtt 80 évvel ezelőtt

A Gödi sziget épülő déli része egészen a Strandig húzódik
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A Kis-Duna ma

A Gödi gázló megszűnt létezni és az észak-déli közlekedési folyosó
lassacskán túlsúlyba került a gázlón áthaladó kelet-nyugatival
szemben, melyet már csak a komp képvisel. a folyamatot tovább
erősítette a vasút megépítése. Feltételezésem szerint ennek az egy
kori közlekedési útvonalnak lezárására emelték volna a rómaiak
Bócsaújtelepen az erődítményt és eleink is jónak látták, hogy a
Dunai hajóutat és átkelőt egy földvár védje.
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Felsőgöd Várdomb
A Duna melletti terület 1832-ben és 1839-ben készült térképén
tűnik fel először a Várdomb elnevezés. A régészet megállapítása
szerint ez a földvár a XIII. században épült, de földjében találtak
XIV-XV. századi leleteket is. A régészek feltételezik, hogy a földvá
rat a Gyula-Zsombor nemzetség építtette, amelyik birtokolta a vidé
ket. (1)
A tájra vonatkozó első oklevél 1317-ben kelt, amikor I. Károly
király Sebretus fia Erdeu (Erdew) magtalan halála következtében az
eladományozhatóvá vált Pest megyei Zeud, Gud és Kezu birtokokat
és más megyében lévőket arra érdemeseknek adományozta. (2)
Sebret (Seyfried) Fejér megyei ispán 1255-ben IV. Béla adomá
nyából nyerte el Keszi (Kezv) föld birtokát. Keszi az egykori János
fiain ak, Conch-nak, Péternek és Jánosnak magtalan halála követ
keztében vált eladományozhatóvá. (3)
Nevezett személyekre más adatokkal nem rendelkezünk, nem
zetségi, családi hovatartozásuk ismeretlen. Pedig jó lenne családi
összeköttetéseik et megállapítani, mert ha a vár a tatárjárás előtt
épült, akkor ők voltak az építtetői. Feltűnő három testvér magtalan
halála, béke időben ez aligha fordulhat elő. Ezért az 1241-42-es
tatárjárásra gyanakszunk, melyben a testvérek harcban életüket
veszthették.
A tárgyalt Keszi földön 1255-ben falu nem volt, mert akkor annak
neveznék. Másrészt Göd sem bizonyos, hogy létezett. Az is lehet,
hogy ez a Keszi föld a mostani Dunakeszitől Sződig, Vác déli hatá
ráig terjedt. Bizonyos, hogy ezen a vidéken súlyos harcok folytak
a tatárokkal, amelyben ha volt korábbi településhálózat, elpusztul
hattak a falvak. Ebből pedig az következik, hogy Sebret ispánnak és
Erdő fiának újra kellett telepítenie birtokukat és felújítania a várat
vagy éppen felépítenie. Sokat segítene a tisztánlátásban, ha a régé
szek meg tudnák mondani, hogy az 1241 előtt vagy után keletkezett.
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Az is lehet, hogy a Gyula-Zsombor nem, amelyik Téténytől szárma
zott le, ősfoglalású a területen (Göd, Sződ, Alag) és Keszi föld meg
szerzésével csak bővítette dél felé itteni birtoktömbjét. Ez esetben a
Gyula-Zsombor nem építette a várat akár a tatárjárás előtt, akár után.
IV. Béla 1258. ápr. 17-én jóváhagyta, hogy Seyfried ispán a tőle
kapott Keszi föld egyik részét eladja másoknak. Ebben az oklevél
ben az olvasható, hogy Keszi föld korábban a szolgagyőri és banai
várhoz tartozott. (4)
Eszerint az 1255-ben említett János fia Gonch, Péter és János
várjobbágyok voltak. Ez az oklevél persze azt is bizonyítja, hogy
1247-től fogva oklevelekben szereplő Seyfried ispán Keszi föld
másik részét meg is tartotta. (5)
Sebret fia Erdew comes 1280-ban tűnik fel oklevélben Nógrád
megyei birtokügylet kapcsán. IV. Kun László király 1281-ben meg
vásárolta Erdő comes egyik lovát, mely megtetszett neki. (6)
Seyfried ispánt 1255-ben, Erdő comest 1297-ben nevezi oklevél
Sződinek (Sceuden, Zeuden), amiből az következik, hogy Sződön
laktak. (7)
Mivel Sződ, Göd és Keszinek feltehetően északi része a birtoktömbüket képezte, szigorú belső határok ezen a nagybirtokon aligha
léteztek. Sződ szűkebb értelemben vett területén lehetett közönsé
ges, nyílt udvarházuk, illetve Göd területén rendelkezésükre állt a
nagyobb biztonságot nyújtó földváruk.
I. Károly király 1317-ben a Balogh nembeli Széchy családnak
adta Sződ, Göd és Keszi birtokokat, melyek a XV. században is még
a kezükön voltak. Zsigmond király 1406. febr. 10-én kelt oklevele
tudatja, hogy Sewd-i Seyfried fia Erdew ispán leán ya Ágnes a
Chew-i (Csői, Csővári) család nagyanyja. A Gyula-Zsombor nem
zetségnek ez az ága tehát leányágon folytatódott tovább a Zsidó
nemzetségnek Csői ágában. (8)
Egybehangzóan a régészet eredményeiv el, azt mintegy kiegé
szítve, azt állítjuk tehát, hogy a Felsőgöd Várdomb területén a XIII.
században a Gyula-Zsombor nemzetség kiemelkedő tagjai laktak
esetleg már a tatárjárás előtt, de utána bizonyosan. Erdő ispán 12991300 között az alországbírói törvényszék tagjaként szerepel, utána
nincs adat róla. (9)

86

Gödi Almanach

A Széchyek kezébe került a Gyula-Zsombor nemzetség itteni
birtoka a várral együtt 1317-ben. A földvár továbbra is lakóhelyül
szolgált legkevesebb a XIV. század még hátralévő részében. Ha nem
a birtokos család tagjai használták, akkor valószínűleg birtokigaz
gatási központ működött benne, a Széchyek gazdatisztje, provizora
stb. székhelye volt.

1. Magyarország Régészeti Topográfiája 9. Szerk: Torma István
Bp. 1993. 91-92.,
Miklós Zsuzsa: A gödöllői dombvidék vára. Aszód, 1982. 42-43.
2. Anjou-kori oklevéltár IV. 1315-1317. Szerk.: Kristó Gyula a
Bp-Szeged, 1996. 605.,
Horváth Lajos: Göd az Árpád-korban.
In gödi almanach 2001 Szerk.: Láng József, Bátorfi József, Pár
tos Judit, Gyüre János, Göd, 2001. 18-21.
3. Az Árpád-házi királyok oklevelein ek kritikai jegyzéke 1. kötet 2.
füzet. Szerk.: Szentpétery Imre Bp., 1927. 1029. (tovább Krit.
jegyz.)
4. Krit. jegyz. 1180.
5. Krit. jegyz. 853
6. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepé
ig. Bp., 1900. 560-561.
7. Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földraj
za IV. Bp., 1998. 558., Krit. jegyz. 4120
8. Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez Oklevélregeszták
1002-1437. Bp., 1982. 1199.
9. Karácsonyi i. m. 561.
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Sződ és Göd Madách kézből
a Grassalkovich uradalomba (1728-1735)
Sződ falu és a hozzá tartozó Göd puszta a Madách család örök
lött birtokaként érte meg a XVIII. század elejét. Az 1728. évi orszá
gos összeírás szerint földesura Madách Borbála, özv. Dobay
Lászlóné volt. (1)
Ebben az időben még nem fejeződött be a Neoacquistica
Commissio (Ujszerzeményi Bizottság) tevékenysége, mely a török
kiűzése után a birtokjogokat tisztázta, illetve a fegyverváltság (ius
armorum) összegét, a birtok értékének 10 %-át megállapította és
beszedte a kincstár számára.
A Madách család nem volt képes a fegyverváltságot letenni Sződ
és Göd birtokai után. Grassalkovich I. Antal a Commissio elnöke
sietett a „segítségükre”, amikor kifizette a fegyverváltságra az 500
forintot. Az 1730-as évek elején pedig örök áron, 14.500,- forintért
megvásárolta a Madáchoktól Sződ és Göd birtokát. (2)
Sződ és Göd urbéres népességével azután 1735. nov. 8-án kötött
új szerződést Grassalkovich I. Antal. A szerződés bevezetőjében
megemlíti, hogy megvizsgálta a Madáchok korábbi szerződését és
ennek figyelembe vételével készült el az új szerződés. Ez a szerző
dés tehát általánosságban tükrözi az 1735 előtti állapotokat is. (3)
Lényeges eltéréseket találunk azonban a Madách és a Grassal
kovich szerződések között. A leglényegesebb, hogy az 1728-as
összeírás szerint a sződi jobbágyok és zsellérek mint „szabadköltö
zésűek”. A Grassalkovich által készített szerződés szerint pedig
„örökös” jobbágyok a megvásároltak. Sőt, a szerződés leszögezi,
hogy a jövőben is a faluba csak olyan jobbágy költözhet be, aki vál
lalja az „örökös jobbágy” állapotot. Ez a státusz súlyosabb függést
jelentett. Sződ estében is tetten érhető tehát a XVIII. században kite
rebélyesedő un. második jobbágyság rendszere.
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Ezzel a súlyosbítással szemben állt némi könnyebbítés a szolgál
tatások terén. Figyelemre méltó, hogy a cenzus fizetését 120 forint
ban rögzíti a szerződés és ígéri, hogy ezt az összeget a jövőben sem
fogja felemelni, akkor sem, ha a jobbágyháztartások szaporodni
fognak.
A terület két malmából az egyiket a szerződés átengedi a job
bágy községnek, a másikat megtartja urasági kezelésben. Ez javulás
a Madáchok rendszeréhez képest, mert ők csak az egyharmadot
engedték át a falunak a két malomból.
Az 1728. évi összeírás kiterjedt a kúriákra, a nemesi lakokra néz
ve is. A sződi jobbágyok azt vallották, hogy régebbi kúriákra nem
emlékeznek, ez az 1686 előtti időre vonatkozik. De özv. Dobay
Lászlóné Madách Borbála egy paraszt telkén házat építtetett, mely
ben a gazdatisztje lakik. Ez az épület valószínűleg 1725-1728 között
emeltetett, mert Dobay László 1725-ben még Nógrád vármegye
alispánja volt.
A Grassalkovich-szerződés 12. pontjában említett „gondviselő”
minden bizonnyal az özv. Dobayné által építtetett házba költözött
be, hogy az újonnan szerzett Grassalkovich-birtok gazdálkodására
felügyeljen.
A Grassalkovich által megkövetelt robot nem súlyos. Ezt a szol
gáltatás majd a Mária-Terézia-féle úrbérrendezés fogja megnövelni
1767-ben. Akkortól kezdve ugyanis az országosan egységes robot
napok száma igával 52 és kézi erővel 104 nap lett. Ha a
Grassalkovichok éltek ezzel a lehetőséggel, amit a törvény megen
gedett a földesúrnak, akkor a sződi-gödi jobbágyok helyzete tovább
súlyosbodott.
1. Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi összeírás I-II.
Bp., 1997. II. 867-874.
2. Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálko
dása. Bp., 1933. 11, 29.
3. Gödöllő Városi Múzeum (GVM), Grassalkovich uradalom iratai.
2. doboz
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Forrás közlés (Közzé teszi Horváth Lajos)
1735. nov. 8. Grassalkovich I. Antal szerződése (contractus) Sződ
község és Göd puszta úrbéres népessége számára.
„Én alábbis írt Grassalkovich Antal Fölséghes Római Császár és
Ko
ro
nás Kirány Urunk
nak edgyik Ta
ná
csa és Ma
gyar Országhi
Personálissa. Adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik; Hogy
Nemes Pesth Vármegyében lévő Sződ nevő Helséghet és Gödi
Praedimot Takéntetes Madács Familiátul örökössen megh vévén, s
azon Sződi Lakosoknak előbbeni Uraikkal való Contractussokat
megh visgálván, abban declarált okokbul további megh maradásokra
nézve jövendőbeli Kötelességhek iránt alább írt mód szerint kívántam
eőket bizonyossá tennem.
Primo. Ekkoráigh mind az két Malomban lévén jussa az Lakosok
nak, mind két részrül leendő alkalmaossághot tekéntvén, az edgyik
Malom engettetik a Lakosoknak. Annakis mindazáltal Conservatiójára
a ki az Uraságh számára Reserváltatik (:pénzbéli fizetésen kívül:) tar
toznak concurrálni és segétséggel lenni. (1)
Secundo. A Korcsma Szent György Naptul fogvást fél Esztendeigh
az Urasághé lészen, azon tul penigh az Lakosoknak engettetik: Tartoz
ván az eddigh való szokás szerint az Korcsmára hordandó Bor és Sör
alá emlétett Lakosok Szekereket adni. (2)
Tertio. Valamint előbbeni Uroknak kötelezték vala maghokat,
azon szerint mostis declaráltatik nékiek, hogy tudni illik; Az föllyebb
írt Jövedelmeket nem Tartozás képpen, hanem Jóakaratombul azért
engettem nékiek, hogy eőkis megh emlékezvén maghok eörökös
Jobbágysághbéli Kötelességhekrül annál állandóbban legyenek,
egyébirántis Senkinek ottan Lakása nem engettetik, s bé sem bocsáta
tik Lakójuk az Faluban, valaki eörökös Jobbágysághra Magáth nem
kötelezi, s igy az ki el akarna onnan menni, minden Jószághát el
veszti; és mint eörökös Jobbágyomhoz magham Jussát fön tartom. (3)
Qvarto. Emellett Esztendőbeli Adó, vagyis Census fejében tartozni
fognak kész pénzül Szá husz forintokkal, Melly Summának felit Szent
György Napkor, Más felit penigh Szent Mihály Napkor tartozni
foghnak esztendőkint le tenni.

90

Gödi Almanach

Assecuráltatnak a mellett ha szintén megh Szaporitatnakis (:kit Isten
Kegyelmébül Reménlek:) az Falu Lakossi, akkoron sem foghnak
több Censussal tartozni. (4)
Qvinto. Minden Jobbágy, valakinek vonó Marhája vagyon, tarto
zik Esztendőnkint Őszi Vetés alá három napi Szántást tenni, azt megh
forgatni, és be is vetni, s a minémő Termést Isten enged, azon
Maghok Szántása után, azt annak Idejében beis hordani, és Szipen
Asztaghban rakni. (5)
Sexto. Minden külöm kinyeres tartozzék három napi Keszállással,
annak föl Gyüitésével, és bé hordásával, s Kazalban való Rakásával. (6)
Septimo. A Mennyi Kender és Len vettetődik azUraságh Részére,
annak ki Nyővésével, Ásztatásával, Csapásával és tilollásával tartozni
foghnak.
Octavo. A Minémő Gabonájok fogh Isten Kegyelmébül a Sződi
földön termeni, abbul azUraságh Számára Kilenczed s az Gödi
Pusztárul heted rész Désmával foghnak tartozni, s az Bárányokbulis,
és Méhekbül Kilenczeddel.
Nono. Az Melly Désbabéli Gabona fogh tülök obveniálni, azt, s ugy
Szintén az Majorsághbéli Gabonátis tartozni foghnak Pesthi
Granariumomban, vagy az Budai Magazinumban administrálni. (7)
Decimo. Az Uraságh Konyhájára Esztendőnkint foghnak admin
istrálni edgy akó vajat, Tyukot két százat, Ludat Tizenkettőt, Tojást
eőt Százat, Eőlfát huszon eőtőt, á kit vagy Gödöllei, vagy Kerepessi
Erdeimben tartoznak Megh vághni, és Pesthi Házamhoz hordani.
Undecimo. Egyéb Szolghálatokban pening az Uraságh olly Vigyá
zással és Gondviseléssel fogh lenni Reájok, hogy Szaporodások
következhessék.
Duodecimo. Az Határt kerülni, őrizni, a Vásároknak Idein az
eddigh Szokott Szolghálatot véghez vinni, valakin a sor lészen Tizen
két forint Birságh alatt el ne Mulassa, Szabadságha lévén az ott való
Gondviselőmnek, valakik az föllyebb irt Punctumoknak engedelmes
kedni nem akarnak, és Szavát azokban nem fogadnák, mindenikén
Tizenkét forint Büntetést megh venni; Mind ezeknek bizonyosabb
vóltára Néz
ve kivántam föllyül irt Job
bá
gyim
nak ezen Pe
csé
tes
Levelemet ki adnom (8)
Datum Gedellő Die 8a Novembris 1735.”
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1735. nov. 8. Grassalkovich I. Antal szerződése
1. Az 1728. évi összeírás szerint a falu két malmából egyharmadot
birt bérleményben a község, ami 54 pozsonyi mérő gabona hasz
not hozott. - Borosy, 1997. II. 867.
2. Szent György naptól (ápr. 24.) Szent Mihály napig (szept. 29.)
szinten mindenhol a földesúré volt a kocsmáltatás, mert ebben a
félévben a meleg miatt többet ittak az emberek. Ezért a kocsma
bérlő községnek meg kellett elégednie a téli időszakkal, amikor
kevesebb ital fogyott.
3. Az „örökös jobbágyság” a Dózsa-féle parasztháború után foko
zatosan kodifikálódott. A XVIII. századra teljesedett ki. Lényege
a szabad költözés megvonása, a földesúrtól való szoros szemé
lyes függés. Az úrnak jobbágyai felett korlátozott tulajdonjoga
van. Nem ölheti meg, de eladhatja, elajándékozhatja, zálogba
vetheti stb. őket. Az úr használati-haszonélvezeti joga szerint
adóztathatja, robotoltathatja az úriszékén ítélkezhet fölöttük.
A XVIII. században is volt szabadon költöző és örökös jobbágy,
Sződ úrbéresei az utóbbi, rosszabb kategóriába tartoztak.
4. A cenzust a jobbágytelek használata fejében vetették ki, Sződ ese
tében nem jobbágyháztartásonként, hanem egy összegben az
egész községre. A Mária Terézia-féle úrbéri rendezéskor (1767)
egységesen évi 1 forintban állapították meg jobbágy és zsellér
háztartásonként.
5. Az 5. pontban a földesúr saját kezelésében lévő (majorsági) föl
dekről van szó. Ez azt jelent, hogy ilyen jogú földek is voltak
Sződ és Göd határában.
6. A „külöm kinyeres” jelentése „egy kenyéren”, egy háztartásban
élők családfője.
7. A 9. pontban együtt említi az úrbéres és majorsági földek gabo
náját, melyet a Pesten vagy Budán lévő Grassalkovich magtá
rakba kötelesek behordani a jobbágyok.
8. Az itt bemutatott szerződés példánya másolat és nincs hitelesítve.
Gödöllői Városi Múzeum, Grassalkovich uradalom iratai 2.
doboz.
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TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

A csomádi (gödi)
evangélikus egyházközség
A 75 éves gödi evangélikus templom kapcsán …

A gödi evangélikus egyház megalakulásának történetét a Gödi
Almanach 1997-ben kiadott számában olvashatják a Kedves Olva
sók.
Jelen cikk arról az időszakról tudósít, amikor a gödi evangéliku
sok még csak szórványban éltek Göd pusztán. A vallásgyakorlat
szempontjából fontos szerepet kapott Csomád, a „kertek alatt” alig
öt kilométerre lévő falu, és annak lelkészi hivatala, ahol az 17841916 ill. 1982-1994 közötti összes anyakönyvi bejegyzés megtalál
ható a gödi evangélikusokról. Továbbá a gödi templom a II. világ
háború utáni újjáépítésével néhány kapcsolatos fényképet mutatok
be.
Csomád, ez az Észak-Pest megyei község a honfoglalás óta
lakott terület , melyet a településen talált lovas sír is igazol. A falu
elnevezése is ez idő tájra datálódik. István király hadvezére és uno
kaöccse, Csanád Ajtony fölötti győzelme után megerősíti hatalmát,
birtokai nőnek. A mai Csomád szálláshelye volt a hadfinak, melyet
egy korabeli leírás már 1219-ben SUNAD alakban említ – felso
rolva azon településeket, melyeknek saját temploma van! Anony
mus a Gesta Hungarorumban Csanád vezér nevét szintén Sunadnak
írja.
A falu meglétét bizonyítja az a Zsigmond-kori jelentés is, mely
ben így található, CSOMÁD néven: „ … Veresegyháztól északi
irányba a hegyek felé fekszik …”A német reformáció 1520-ban éri
el a vidéket.
A csomádi ág. hitv. evangélikus egyház 1929 június 2-án kelt
püspöklátogatási jegyzőkönyvéből idézünk (továbbiakban jegyző
könyv):
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„A reformáció utáni időkben lakossága evangélikus volt, saját evan
gélikus templommal rendelkeztek, mit Petényi Dániel egyháztörté
netíró a Hont megyei pribeli (fehérkúti) evangélikus lelkész
Symbolae sen Collectanae ad historiam ecclesiarum evangelicarum
in Hungaria egyháztörténeti művében olvashatjuk, midőn az elvett
Pest megyei protestáns templomokat említi, nevezetesen: Bottyán
(evang.), Óbuda, Bugyi, Czegléd, Csömör, Csomád (evang.), Veres
egyháza (reform.), Fót, Foktő, Hévízgyörk, Hartyán (reform.),
Szentmártonkáta, Kiskőrös (evang) …”
„ A török hódoltság idején a község elpusztult, 1690-ben még elha
gyott, lakatlan hely, pusztaság volt.”
Csak a Rákóczi-szabadságharc leverése, majd a Habsburg-biro
dalom megszilárdulása után, a szatmári békekötést követően népe
sül be újra amikor az 1723. évi országgyűlés 18. és 105. cikkelye
szabad átköltözést enged Magyarország felső megyéiből a törökök
miatt elnéptelenedett vármegyékbe.
A betelepülést azok a kedvezmények is segítették, melyek hat
éven át mentesítették a bevándorlókat a közteherviselés alól vala
mint biztosították a szabad vallásgyakorlást.
Csomádot 11 jobbágy népesítette be 1729-ben Beniczky Tamás
földbirtokossal kötött egyezség alapján, melyben többnyire evangé
likus betelepülők szabad vallásgyakorlatuk biztosítását, sőt, iskola
mester tartását is kikötötték, mégis akadályozták őket ebben. Tilta
koztak is a megyénél 1730. febr. 6-án kelt levelükben és további
zaklatások esetére: „ kéntelenek vagyunk azon helyt pusztán hadni,
s magunkat máshová transferálni”.
A helytartótanács február 28-án figyelmezteti váci püspököt az
országgyűlési határozat betartására, majd 1731-ben III. Károly
király rendeletet adott ki a protestáns üldözés tompítására. A váci
püspök további ellenállása miatt a király zárolta jövedelmeit, amíg
az ottani földbirtokossal együtt zaklajták a más vallású lakosokat
Csomádon.
(Horváth Lajos: Veresegyház története 1945-ig. 254-257. oldal.;
Borosy-Kisfaludy: PPS vm. közgyűlési jegyző könyveinek regesz
tái 1712-1740. IV. kötet 2742. és 2782.)
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Azonban a váci püspöknek annyit sikerült elérnie, hogy „1783ig a csomádi (gödi) evangélikusoknak nem volt lelkészük, ezért
keresztelési, temetési, esketési stólákat a sződi plébánosnak fizet
ték.” (Varga Lajos: A Váci egyházmegye történeti földrajza. Vác.
1997. 393. oldal.) Valószínűleg az evangélikusok anyakönyvi adatai
1744 és 1783 között a sződi katolikus anyakönyvekben találhatók.
Néhány éven belül magyar ajkú családok is költöztek a faluba.
Ez a folyamat mintegy ötven éven át zajlott, és 1783 végéig tartott.
Ekkor kezdődött meg a világi és egyházi közösség szervezése,
melyhez segítséget adott II. József (1780-90) szabad vallásgyakor
lásról és új templomok építéséről szóló ill. a 3297. számú rendelete,
mely előírta a születési, esketési és halotti anyakönyvek vezetését a
plébániák számára.
A jegyzőkönyvet idézzük ismét:
„ Midőn 1783-ban az engedély az egyház szervezésére megadatott,
ugyanazon év július 3-án megjelent Csomádon a politikai hatóság
által kirendelt küldöttség, amikor is Rohács András váci diakónus és
kanonok jelenlétében összeírattak a csomádi és filialisbeli hívek, fel
jegyeztetett, ki mennyivel fog pénzben és gabonában az egyház épü
leteinek felállításához, papja és tanítója fenntartásához hozzájárulni ,
megjegyezendő, hogy a hívek kezdetben csak privát házakban tartot
tak Isten-tiszteleteket, azután királyi rendelettel új imaház építetett
1784-ben 9 öl hosszban 4 1/2 öl szélességben két kórussal. ”(1 öl ~
1,89 m)
Az első lelkész Brocken András – volt acsai tanító – 1783.
november 7-től haláláig, 1791. október 18-ig teljesített szolgálatot
és nyitotta meg az első, Születési, Esketési és Halotti Anyakönyve
ket.
A gyülekezet 1784. január 1-jén szerveződött anyaegyházzá.
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A Születési, Esketési és Halotti Anyakönyv első lapja
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A második lelkész, Záborszky György 1791. december 8-tól
haláláig, 1811. április 6-ig látta el a tisztelendői feladatokat. Az ő
munkálkodásának köszönhetően 1799-ben lerakták a torony alapja
it, majd egy év múlva készült el.
Erről így emlékezik a jegyzőkönyv:
„1800-ban 71 öl magas torony építtetett a templom elejére. 1803ban meghasadt a kisebbik harang, helyébe 33 fonttal ( 1 font = 0,56
kg) súlyosabb harang vétetett Pesten.”
Az anyakönyv további lelkészi bejegyzői: Zelenka Pál (1811től haláláig, 1815-ig), Gally Pál (1815-től 1833-ig, amikor Békés
csabára helyezték), Nerodoly Mihály (1833-35-ig, adminisztrátor,
helyettes lelkész).
Esztergály Mihály (1835-  1860 július 1-ig, haláláig.) Róla
bővebben is meg kell emlékeznünk.
A napjainkig tartó község – és egyháztörténeti írás szerint a falu
egyik kiemelkedő alakja Esztergály Mihály, evangélikus alesperes,
akiből 25 éves lelkészi szolgálata alatt főesperes lett. Négyszáz
kötetes magánkönyvtára halála után kisorsoltatott. Az ő nevéhez
fűződik Csomád magyar nyelvi tanításának kezdete, az olvasás, a
kultúra megszilárdítása oly módon, hogy a gyülekezeti alkalmakon
bevezette a magyar nyelv használatát, az iskolában annak tanítását,
tantárgyi első helyre való kiemelését. Az 1831-ben Péteriben tartott
közgyűlés kimondta, hogy „ezentúl magyarul kell írni a jegyző
könyveket, a lelkészeknek magyarul kell levelezniük.” ill. „az a
lelkész, aki nem tud jól magyarul, az ne is kapjon ekklésiát”.
Esztergály Mihálynak nagy szerepe volt e mondatok elfogadtatásá
ban. ( A katolikus egyháznál először 1836-1850-ig, majd 1870 janu
ár 1-től lett végérvényesen magyar az Anyakönyvvezetés nyelve)
Mivel a tisztelendő úr édesanyja is Hrúz-lány volt, a galgagutai
tiszttartó felesége, távoli rokonságban állt Hrúz Máriával, és annak
fiával, Petrovics Sándorral. Az unokatestvérek az aszódi líceumban
találkoztak, és együtt töltötték gimnáziumi éveiket. A templomkert
1984 óta őrzi a költő emlékére állított Petőfi-követ.
Lelkészek sorában őt követték: Zvarinyi Lajos (1860-1874-ig,
haláláig), Endreffy János (1875, helyettes lelkész), Zvarinyi
János (1876-1897-ig, Szarvasra történő távozásáig),
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Holéczy János (1897-1929-ig, nyugállományba vonulásáig),
Lucsán Márton (1929- 1972 április 1-ig, nyugalomba vonulásáig)
Eszlényi László (1972-)
(Az adatokat Eszlényi tiszteletes úr helyi egyháztörténeti munkájá
ból emeltem át.)
A csomádi evangélikus anyaegy
házközséghez tartozott Fót, Veresegy
ház, Szada, Kisszentmiklós (későbbi
Őrszentmiklós, mai Őrbotytyán része)
és Göd települések.

A csomádi evangélikus templom

Az első gödi bejegyzés 1794-ből származik: Pintér János és
Domonyi Anna Mihály névre kereszteltették fiúkat. Majd' húsz év
múlva, 1814-ben történik meg a következő keresztelői esemény,
majd ezt további négy követi az adott időszakban. Hogy ki volt ez
az összesen öt család? Nemes György és felesége, Erzsébet Mihály
fiukkal, Kollár András és Koreny Anna Zsuzsanna lányukkal,
Burtsár Pál és Marosek Mária János fiukkal, Gelletta János és fele
sége, Judit azonos nevű lányukkal valamint Tóth Mihály és Torma
Judit Barbara lányukkal együtt kerültek be ebbe a 220 éves születé
si anyakönyvbe. A későbbi iratanyagban – természetesen – egyre
több Göd pusztai illetve gödi bejegyzés olvasható.
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1821-1842 között 27 gödiekről szóló bejegyzés található a csomádi
anyakönyvben. Abban az időben többek között Gödön élt néhány
házaspár:
Galban Márton – Czobori Mária, Szuharyszki Mihály – Bobjakh
Judit, Tóth Mihály – Berkovitz Judit, Blahó János – Mráz Anna,
Szekeres János – Dusnik Éva, Valent János – Marusi Katalin, Gábor
János – Durchih Barbara, Dercsényi Pál – Gegmüller Marina Hen
rietta, Ótokai Márton – Ljepovszki Zsuzsanna, Varró Pál – Makovinyi
Mária, Králik István – Makovinyi Erzsébet valamint Makray
György és Gelete Zsuzsánna „uraságcselédi”, kiknek Terézia nevű
lányuk keresztszülei : Nemes Sallay József ispán és Klim Rozália
Bognárné 1841-ben.
A következő húsz évben főleg az előbb felsorolt családok továb
bi gyermekein ek összesen 46 keresztelési időpontját jegyezték be.
A gödi evangélikusok adatai 1916-ig találhatók a csomádi anya
könyvekben.
1916 és 1949 között a váci és 1949 óta a dunakeszi evangélikus
lelkészi hivatal látja el ezt a feladatot, kivéve 1982-1994 között,
amikor újra Csomádon vezették a gödi evangélikusok anyakönyvi
eseményeit.
A gödi lakosság vallási megoszlása a XIX. században
1817
1821
1832
1834
1848
1885
1892

katolikus

153
182
186
217
207
278
392

evangélikus

35
14
8
26
8
14
33

református

81
10
5
4
9
8
36

izraelita

3

összesen

269
206
199
247
224
300
477
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Alsógödön 1932-ben 164, 1937-ben 132, 1939-ben 122 evangé
likus vallású lakost tartottak nyilván.
Ahogy „a köveknek épületté kell lenniük”, úgy lett a szórvány
gödi gyülekezetből fiókegyház 1929-ben, 75 évvel ezelőtt.
Az Almanach 1997. évi és 2003. évi kötetében 1916-tól részle
tesen bemutattuk a fiókegyház történetét, azaz Eperjesi Scholtz
Gusztáv püspök nyaraló hajlékának, és fia dr. Scholtz Oszkár új
házában már helyben tartható istentiszteletek lehetőségét, a fiók
egyház létrehozását 1923-ban, az egyház világi felügyelőjét, presbi
tériumának tagjait; a Floch Reychersberg család telekadományozá
sát, valamint az 1929 június 16-án felszentelt templom felépítésé
ben jelentős anyagi és munkaáldozattal hozzájárulók neveit.
Detre János: 165 év a Váci Evangélikus Gyülekezet életében
1863-2001 című munkájában az alábbi lelkészi jelentés olvasható
az 1937-es esztendőről:
„Alsógödön felépült a kis
templom. Bevezették a vil
lanyt. Megoldották a fűtést.
A gyülekezet felügyelője a
néhai püspök fia, Scholtz
Oszkár volt. A gondnoki
szolgálatot Bertalan Sándor
végezte. A jegyzőkönyveket
Hoffman János vezette.
A kánt or i szolg ál at ot
Hetényi József tanító látta
el. A nőegylet özv. Tóth
Miklósné és Scholtz Ella
vezetésével működött ….”
A templom építés költségé
nek fedezéséhez jól szerve
zett jótékony célú esteket
rendeztek a nőegylet tagjai.
Az alsógödi evangélikus templom
a 30-as években.
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Jótékony farsangi est

A Csomádtól a Dunáig húzódó, 1944 nyarán a lakossággal ásatott
több méter széles és mély árok, amely a szovjet tankoktól védte vol
na Budapestet, és mely mellett néhány szakasz katona három napig
helytállt, – itt a templom közelében ért véget. Súlyos ütközet alakult
ki a védők és a támadók között, mert a soha be nem vett védővonalat
az orosz csapatok itt akarták megkerülni. A harcok áldozata lett az
evangélikus templom is.
Sommer Gyula váci lelkész 1945. május 15-én gyalogosan útra kelt,
hogy bejárva meglátogassa a fiókegyházakat, felmérje a front utáni
helyzetet, és hirdesse, hogy Pünkösd után újra indulnak az istentisz
teletek. Az itt tapasztaltakról Detre János könyvében, a lelkészi
jelentésben ez állt: „ Alsógödön a templom teljesen romos. Az oltárt
és a padokat széthurcolták. A harmóniumot és a szent edényeket
sikerült megmenteni. Az istentiszteleteket az állami iskolában tart
ják.”
Az arra járókat a templom külsejéről és belsejéről még 1946.
április 21-én is az alábbi kép fogadta
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A templom és belseje, ami abból megmaradt.
Dr. Schüszler Ede felvételei

A továbbiak at az 1997. évi Almanach így foglalja össze:
„Szinte minden elölről kezdődött.” „1947. év végére a templom
újjáépült, berendezésével együtt. A hívek anyagi és erkölcsi hozzá
járulásán kívül meg kell említeni Oberländer Rezső (tápszergyáros)
egyházfelügyelő jelentős segítségét és Thomka János gondnok lel
kiismeretes munkálkodását. Az újjászentelést Ordass Lajos püspök,
Kemény Lajos Sommer Gyula esperesek végezték.”
Állandó lelkésze 2000-ig nem volt a gödi fiókegyháznak. A váci
újpesti és a dunakeszi egyházközségek lelkészei tartottak istentisz
teleteket hosszabb – rövidebb ideig: Sommer Gyula, Bándi István,
Pröhle Sándor, Madocsai Miklós, Nagy Gyula.
A II. világháború után, az ötvenes évektől a hetvenes évekig
Jancsó Bertalan, Gádor András, Benczúr László voltak a gyülekezet
lelkipásztorai, majd őket követte Bolla Árpád, akinek szolgálata
alatt felépülhetett a felsőgödi imaház-üdülőnek feltüntetve.
Előtérben NemeskériKiss Sándor,
hátul középen Ordass
Lajos püspök,
baloldalán Bene Zoltán
református lelkész,
jobb oldalán
Kemény Lajos
evangélikus esperes.
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A templom kapujában
beszél Ordass Lajos
püspök, tőle jobbra
Oberländer Rezső
felügyelő, vele szemben
Kemény Lajos evangélikus
esperes, tőle balra Sommer
Gyula evangélikus lelkész,
mögöttük Makay Sándor
cserkészvezető.

Távozása után 1982-től a csomádi lelkész, Eszlényi László vette át
a gyülekezetet egészen 1993-ig ekkor ott is vezették az anyaköny
veket. Erre az időszakra esett, hogy 1994-ben a templom tetőszer
kezete életveszélyessé vált, és a felújítás utáni újraszentelést, a
történetíró Detre János esperes végezte.
A nyugdíjas tiszteletesasszony, Nyírő Olga még ma is vállal egyegy szolgálatot, ha helyettesíteni kell.

Jancsó Bertalan
tiszteletes úr

Bolla Árpád
tiszteletes úr
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Eszlényi László
tiszteletes úr
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Kovács László
tiszteletes úr

Mónus László lelkész úr 1993-tól 1999-ig, nyugdíjba vonulásáig
látta el a szolgálatot.
Kovács László 1999-től a dunakeszi, gödi és sződligeti egyház
községek élére először segédlelkészként, majd évvel később a pres
bitérium által megválasztott lelkészként. Az elmúlt időszakban
korszerű paplak épült és gyülekezeti terem szépült irányítása alatt.
Évente 4-5 konfirmandust készít fel hitük megerősítésére, ifjúsági
találkozókat, táborokat, egyházi előadásokat és zenei rendezvénye
ket szervez az egyházközségben.
A felsőgödi gyülekezet hasonlóan az alsógödihez, a harmincas
években kezdett fejlődni. Helyzetüket nehezítette, hogy elég sokáig
iskolában, családi házaknál kellett istentiszteleteket tartani, mivel az
imaház csak a hetvenes években készült el, bár a 152 négyszögölnyi
területet Dr. Szécsi Kálmán már 1933-ban a gyülekezetnek ajándé
kozta.
Erről a gyülekezetről Detre János könyvében ezt olvashatjuk:
„1932. Felsőgöd – a gyülekezet felügyelője, motorja: Kenedi Sándor
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… a statisztikai adatok szerint 137 evangélikus él a településen.
Havonta két alkalommal tartanak istentiszteletet az állami iskola tan
termében, ahol oltárt alakítottak ki. Kolba Árpádné, Kőszegi Lajosné,
Láng Béláné …. oltárképet, feszületet, gyertyatartókat, Bibliát, oltár
terítőket adományoztak az egyháznak.
Következő bejegyzés 1937-ből: „ Haaden Pál felügyelő, Kőszegi
Lajos gondnok, Véber Gusztáv jegyző, Szokoly József presbiter szé
pen összetartották a gyülekezetet. A kántori szolgálatot Barta Artúr
látta el. A nőegylet Sommer Gyuláné nagytiszteletű asszony vezeté
sével működött.”
Hiszem, hogy az elkövetkező időkben a gödi gyülekezet tovább
építi „a tesvéri közösségek táborát”, bár a mai – ismert – adatok
szerint mintegy 80-90 vallásúkat gyakorló evangélikusok száma
Alsó- és Felsőgödön összesen.
De minden vasárnap 8
órakor Felsőgödön a Sport
utcában, Alsógödön a
Luther Márton utcában, a
Feneketlen tó mellett, reg
gel 9 órakor megszólal az
idén 80 éves harang mely
minden gödi evangélikust
istentiszteletre hivogat ...
Köszönetet szeretnék
mondani Eszlényi László
tiszteletes úrnak, Csomád
evangélikus lelkészének,
hogy a születési anyaköny
vet valamint a Csomádról
szóló helytörténeti írását
rendelkezésemre bocsátot
ta, munkámat segítette,
támogatta valamint Láng
József úrnak, aki levéltári
adatokkal egészítette ki
Az alsógödi
írásomat.
75 éves evangélikus templom ma
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Gödön éltek (III.)
Ezennel befejezzük 1996-ban kezdődött cikksorozatunkat, melyet azért indítottuk, hogy az oklevelekben szereplő birtokosok mel
lett a köznapi családok neveit is megismerjük és esetleg segítséget
nyújtsunk a „gyökerek” felderítésében. A forrást a római katolikus
egyház Anyakönyveiben találtuk meg.
II. József (1780-1790) a szabad vallásgyakorlásról és az új temp
lomok építéséről szóló ill. a 3297. számon rendeletben a plébániák
számára előírta a születési, az esketési és a halotti anyakönyvek
vezetését.
Így a XVIII. és a XIX. században településünkön élt lakosság
családneveit, lélekszámát és egyéb információkat legkönnyebben az
egykori egyházi feljegyzésekből az Anyakönyvekből és a Római
Katolikus Egyház Váci Egyházmegye Sematizmusaiból (névtár)
ismerhetjük meg, amelyek tartalmazzák az egyéb felekezetű lakos
ság lélekszámát is. (Továbbiakban Sematizmus).
A területünkön élő római katolikus hívek esetében Sződön, az
evangélikusok családi eseményeit Csomádon vezették a XIX. szá
zadban és a XX. század elején. (Utóbbiról e kötetben külön tanul
mányban tájékozódhatunk.)
Ugyanis Göd önálló település, a török hódítás okozta elpusztítása
után néhány száz évig úgy szerepelt mint Sződ pusztája, majd a
terület lassú betelepülése után is közigazgatásilag, mint egyházilag
Sződhöz tartozott. Bár Felsőgöd 1915-ben, Alsógöd 1921-ben
önálló település lett, a római katolikus egyházi anyakönyvezés a
gödi hívek esetén 1925-ig Sződön maradt.
A katolikus anyakönyvek szinte a teljes lakosság adatait magá
ban foglalják mivel a gödi lakosság 80-85%-a katolikus vallású
volt. Ez derül ki a római katolikus egyház 1817. évtől fellelhető
Sematizmusaib ól. (1.sz. melléklet)
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Ez egy teljesen új felfedezés, a XIX. századból, mert eddig csak
néhány Sződre és a hozzátartozó pusztákra vonatkozó néhány ös
szesített lakossági adatokat ismertük.
Az anyakönyvekkel kapcsolatban megemlítjük, hogy az 1894.
évi XXXIII. törvény bevezette az állami (polgári) anyakönyvezést,
mely 1895 október 1-én lépett hatályba. Ezt bejegyezték az egyházi
anyakönyvekbe is. Az állami anyakönyvezés mellett a mai napig
megmaradt az egyházi anyakönyvezés gyakorlata.
Evvel egyidejüleg a katolikus püspökségek elrendelték az egyház
községi anyakönyvek másolatának megküldését, melyek a Püspöki
Levéltárban hozzáférhetők.
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1996, 1998, 2000, 2001 GA-ban folyamatosan dolgozzuk fel a
Sződi Római Katolikus Plébánián meglévő Halotti Anyakönyvek
gödi illetőségű adatait a kezdetektől, 1775-től 1915-ig és most az
1916-1925 közötti időszakot.
Egyedül Galgóczy Károly 1877-ben készült leírásában említi
külön Gödpuszta lakosainak száma 118. Nem tudjuk, melyik év
adata. Valószínűleg 1875, mert evvel egyezik meg.
A Sematizmus a sződi anyaegyház címszó alatt hozza az adato
kat, de részletezi a hozzá tartozó ú. n. filiák adatait is. Tehát Sződ,
Rátóth, Kis-Szent-Miklós, Gödpuszta, Haraszt, Hosszú-Völgy pusz
ta, Kígyós puszta, Csörög-puszta.
Táblázaton mutatom be Gödpuszta, majd a jelenlegi Göd terüle
tén lévő részek lakosságának számát.
Néhány esetben összevonásokat is találhatunk pl.: 1877-1881
között Gödpusztát és Harasztot egy címszó alatt hozza, 1857-59
között csak a római katolikusok számát tünteti fel.
Az összeállítás a Sződ-Rákos lakosságát 1885-től jelzi, majd ezt
Téglagyárnak nevezi és 1913-tól jelenik még külön Sződliget is.
1901-től Rátóthból Vácrátót és Kis-Szent-Miklósból Őrszentmiklós
lesz. Gödpuszta mellett külön címszó Kisgöd, 166-169.sz. Vasúti
őrház, Ilka puszta-major, Úsztató-major, Tecze major, Árpád major,
Csörög-puszta (mai Sződliget belterülete), Csörögi Szőlők.
1907-től új részek lépnek be: Villatelep, Felsőgöd; 1910-13-ig
Kertváros, Szécsi-telep, Hajcsi-telep.
Ezek a felosztások lehet, hogy valami egyházi irányítás miatt történ
tek, mert az Anyakönyvekben Ilka-puszta már 1879-től, Úsztatóma
jor 1885-től, Kisgöd 1887-től, szerepel. Sőt amit majd később rész
letezek, az ilkamajori iskolai oktatással 1887-től találkozunk.
Az egyházi kiadványból kitűnik, hogy Gödpusztán 1888-tól van
telefon szolgálat.
A Sematizmusokban feltüntetik az egyház patrónusának neveit
is, vagyis kik a meghatározó birtokosok egy-egy időszakban. Így
eddigi ismereteinket erősíti Grassalkovich Antal, Sina György, a
Belga bank, Nemeskéri-Kiss Miklós, majd Pál, Szapáry Gyula pat
rónusi ideje.
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Egy újabb információ az is, hogy 1875 és 1879 között (NemeskériKiss Miklóssal együtt) patrónusként találkozunk a zsadányi és
törökszentmiklósi Almásy Pál és György nevével is, tehát földbirto
kos volt Gödön az Almásy család is. Kik voltak az itteni földbirto
kos Almásyak?
Az Új Magyar Életrajzi Lexikonban ez áll: Almásy Pál zsadányi
és törökszentmiklósi (1818-1882) politikus. 1849-ben ő hirdette ki
a Függetlenségi Nyilatkozatot, Párizsba emigrált, majd 1859-ben
hazatért. Habsburg ellenes összeesküvést készített elő. Az összees
küvés árulás folytán napvilágra került. Almásyt 1864-ben letartóz
tatták, elítélték, 1867-ben kegyelemmel szabadult, haláláig vissza
vonultan élt. (Hol? erre nincs utalás)
Másrészt Gyüre János szerkesztőtársam a Hadtörténeti Könyv
tárban végzett kutatása szerint, a Hadtörténeti Közlemények 1997
második negyedévi számában található: Nyárády Gábor: „Júdás
pénzért a bajtársakat” című cikk, melynek Alcíme: Adatok az
Almásy - Nedeczky szervezkedés történetéhez. /1864/
A tanulmány megállapításai között található : „Vácott rejtegetik
az összeesküvők a fegyvereket”. Továbbá Nedeczky 1863-ban
Párizsba menekült nagybátyjához, nemeskéri Kiss Miklóshoz, a
magyar emigráció vezetőjéhez.
Mint tudjuk nemeskéri Kiss Miklós a kiegyezés után hazatért és
megvásárolta Gödpusztát is. Talán lehet valami összefüggés, a talán
Vácon lakó és Nedeczky által megismert Almásy Pál közeli birtok
vásárlása között.
E kis kitérő után új információként tekinthető a gödpusztai gyer
mekek XIX. századi oktatásról szóló néhány adat is.
A sződi, gödpusztai, rátóti, iskolai tanulók létszámát legelőször a
Sematizmus az 1848. évi számától kezdve jegyzi fel. Egyáltalán
Sződön, majd Gödpusztán mikor kezdődött az oktatás és, hogy
1883 előtt a gödpusztai tanulók Sződre jártak-e iskolába, további
kutatást igényel.
1883-tól 1909-ig változó gyakorisággal 2-4 évenként részletesen
leírják az gödpusztai iskola költségvetését, felszerelését, tantermek
számát. Két évvel később, 1885-ben számolnak be az 1883-84 tan
évben tanulók vallási és fiú-lány megoszlásáról.

Iskolák, tanítók, tanulók
1868-1909
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Egy gödpusztai magántulajdonként telekkönyvezett épületben
működő iskolában-tanítói lakásban elhelyezett- tanítók személyi
adatait, javadalmazását külön mellékletben csak 1885-1909 mutat
ják be.
Az 1890-1900 között az Ilkamajorban tanítók adatait is megismer
hetjük, melyből a feljegyzett első tanító 1887-től működött a terüle
ten. Ő volt-e az első, ma még nem tudjuk.
Visszatérve eredeti témánkra: Miért a Halotti Anyakönyvet
választottuk?
Mert ez adja a legtöbb információt az egyes családok betelepülé
sének hozzávetőleges időpontjáról, a terület egyes részeinek elneve
zéséről és időpontjáról; a családok neveir ől, származási helyéről,
lakhelyéről, foglalkozásáról, életkoráról; gyermek esetén, a szülők
nevéről és adatair ól. Minden elhunyt esetében megismerhetjük a kor
ra jellemző betegségeket, melyben az akkori orvos vagy halottkém a
halál okát megállapította, és esetleg egy-egy család is megismerheti
elődeinek betegségeit, melyet ma már tudományosan is vizsgálnak.
Közigazgatásilag Gödpuszta 1945-ig, Bócsaújtelep és Ilkamajor
is egészen 1947-ig Sződhöz tartozott. (GA 2002,2003)
Az első bejegyzéstől 1775-től 1925-ig, a 150 év alatt 1286 nevet
találtunk.
A leginkább előforduló család nevek a 2000. és a 2001. évi
kötetben találhatók. Vélhetően a legrégebben itt lakók a Mészáro
sok (1802), Nagyok (1831), Vargák (1829) és Kökények (1833).
Természetesen a családok szigorú leszármazását a cikksorozat kere
tében nem tudtam vizsgálni, másrészt az az érintett családok ügye.
Az 1910-es, 20-as években már az ország minden részéből költöz
tek ide lakosok, budapestiek szinte kivétel nélkül Felsőgödöt
választották új lakhelyként.
Az eddigiek folytatásaként, az 1926-tól a felsőgödi római kato
likus plébánián induló, addig a sződi római katolikus plébánián
vezetett 1916-1925 között a Halotti Anyakönyveben szereplő, mai
Göd területéhez tartozó elhunytakra vonatkozó adatokat adom köz
re, a könnyebb kezelhetőség érdekében szoros abc-ben.
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Ezen utolsó részben vizsgált 1916 és 1925 évek között az Anya
könyvbe 276 halálesetet jegyeztek be. Az elhunytak számaránya
fokozatosan csökken a valamikori 10% feletti értékről, 1% körüli
értékre alakult 1920-ban. A csecsemő halandóság még mindig 30%os. A halálokokban egyenlő arányban fordulnak elő a születési
gyengeség, tüdőgyulladás és bélbántalmak.
A felnőttek esetén tüdővel kapcsolatos megbetegedések 43%-ban,
míg a szív és érrendszeri problémák 15%-ban vezettek az elmúlás
hoz.
Az 1918-ban dühöngő ú.n. spanyolnátha 6 különböző korú felnőtt
felsőgödi lakos életét követelte.
Megjegyzem, hogy számításom szerint 2003-ban kb. 0,4% Göd
kizárólagosan felnőttkorú lakosságának halálozási aránya.
Az egy év felettiek átlagéletkora a század elején 43 év volt, ma több
mint húsz évvel élnek tovább az emberek.
Végül, aki úgy érzi szeretné felkutatni a család gödi gyökereit az
1775-1925 közötti időszakot elsősorban a Sződi Római Katolikus
Plébánia Anyakönyveiben, 1895-től a Váci Egyházmegyei Levél
tárban, a Pest Megyei Levéltárban és az Országos Levéltár mikro
filmtárában találhat megfelelő információt.
Köszönetet mondok a Váci Püspöki Levéltár főlevéltárosának,
Rauser Tamás úrnak ezen egyedülálló új dokumentumok megismertetéséért.
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Akikre mi gödiek büszkék lehetünk
Az 1999 évi Gödi Almanachban Arany Lászlóról készített írá
som fölé írtam először a Gödi Ki Kicsoda? címet, azzal a elképze
léssel, hogy ez majd egy sorozatot jelöl. Szándékom szerint olyan
emberekről szóló történeteket foglalhatna egy csokorba, „… akik
valaha itt éltek és maradandót hagytak maguk után az ország, netán
a világ örökéül …” – írtam akkor.
Az első gödi híresség bemutatása után olvasgatva az Almanach
korábbi köteteit, támadt az a gondolatom – ismét magamat idézve
– „… nemcsak a tárgyiasult alkotások tesznek valakit jelentős sze
mélyiséggé. Talán a nem mindennapi tetteket véghezvivők, akikről
„csak” történetek szólnak, akikre emlékezni szoktak, azokat is be
kellene vonni a Gödi Ki Kicsoda? sorába …” Az utólagos kibővítést
szerkesztőtársaim egyetértésével a 2000 évi kötetben meg is tettem.
Azóta is minden évben készültek írások a sorozat címére érdemes
emberekről.
Most, az Almanach kerek számú, tizedik kötetéhez készülve,
időszerűnek vélem, hogy röviden összefoglaljam a Gödi Ki Kicso
da? sorozat „eredményét”, akiket az Almanach eddigi köteteiben
ezzel a címmel tiszteltünk meg.
Az „arcképcsarnok” – beleértve a mozaikként felvillantott törté
netek szereplőit (a 2003. évi kötetben özv. Mladek Ferencné írása)
– ezideig 46 tagú de a következő években számuk bizonyosan
növekedni fog. Az emlékezők szerint az ismertség leggyakoribb a
művészek esetében, akik a híres emberek majdnem felét képviselik.
Ahogy a munka során végiglapoztam a megjelent írásokat, úgy
gondoltam érdekes-hasznos lenne most egy személyenkénti szűk
szavú bemutatással kiegészíteni a fenti számszerű összefoglalást.
Ezt teszem a következőkben.
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MŰVÉSZEK
BECK Ö. FÜLÖP (1873–1945) plakett és éremművész, szob
rász. Leánya Judit festőművész lett, fia András szobrász. (GA 2000)
BERNÁTH AURÉL (1895–1982) Kossuth és Munkácsy díjas
festő, főiskolai tanár. Irodalmi munkássága is sokrétű: elméleti
tanulmányok, életrajz, naplófeljegyzések. (GA 2001)
UHRIG ZSIGMOND (1919–1993) Szinnyei-Merse díjas festő
művész. Olajfestményeket, akvarelleket, pasztellképeket festett.
(GA 2002)
INKEY TIBOR (1908–1998) fotóművész. Főként színészekről
készített portrékat. (GA 2003)
LATABÁR KÁLMÁN (1902–1970) Kossuth díjas, Kiváló,
valamint Érdemes művész. A Latabár színészdinasztia legsikere
sebb tagja. (GA 2003)
LAKATOS GABRIELLA (1927–1989) primabalerína, Kos
suth díjas, Érdemes, valamint Kiváló Művész. A Magyar Állami
Operaház magántáncosa, majd balettmestere. Finnországban is
kitűntették. (GA 2003)

Finn Fehér Rózsa Rend nagykeresztje
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SVÁBY LAJOS (1935– ) Kossuth és Munkácsy díjas festőművész,
nyugdíjba menetele előtt a Képzőművészeti Főiskola rektora. (GA
2004)
ALPÁR GITTA (1903–1991) operaénekesnő, az 1930-as évek
ben külföldön is sikeres operettprimadonna. (GA 2003)
BÁCS FERENC (1936– ) színész, Jászai Mari díjas valamint
Érdemes Művész. Erdélyből települt át Magyarországra. (GA 2003)
KONCZ GÁBOR (1938– ) színész, Kossuth díjas, Érdemes
Művész. Szívesen fellép gödi rendezvényeken. (GA 2003)
SZELLAY ALICE (1918–1990) színésznő. Filmművészi pályá
ja rövid ideig tartott. (GA 2003)
KUN ZSUZSA (1934– ) balettművész, majd a Balettintézet
igazgatója. Kossuth díjas, Kiváló, valamint Érdemes Művész. (GA
2003)
PÁGER ANTAL (1899–1986) színművész, Kossuth díjas,
Kiváló Művész. Szülővárosa Makó 2002-ben Páger Antal díjat ala
pított színészek jutalmazására. (GA 2003)
RÁCZ VALI (1911–1997) Az 1940-es években sikeres sanzon
énekesnő, filmekben is szerepelt. (GA 2003)
SALLAY ZOLTÁN (1914–1984) Balettművész, gyakran lépett
fel Lakatos Gabriellával. (GA 2003)
SOMOGYI ERZSI (1906–1973) színésznő, 1924-től a Nemze
ti Színház tagja, ahová kitérőkkel 1954-ben tért vissza. Kétszeres
Kossuth díjas, valamint Kiváló Művész. (GA 2003)
VÁNDORY GUSZTÁV (1882–1964) színész, epizódista.
Néma filmekben gyakran szerepelt. (GA 2003)
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SZEBENYI JÁNOS (1924– ) fuvolaművész, Liszt Ferenc díjas,
valamint a Bartók Béla-Pásztory Ditta díj kitüntetettje. (GA 2003)
SZENDREY KARPER LÁSZLÓ (1932–1991) gitárművész,
Liszt Ferenc díjas. Nemzetközi komolyzenei gitárfesztiválokat szer
vezett. Felesége ÁGAY KAROLA (1934– ) operaénekesnő. (GA
2003)

ÍRÓK, ÚJSÁGÍRÓK
ARANY LÁSZLÓ (1844–1898) meseíró, költő, műfordító és
bankár. Arany János fia. (GA 1999)
NÉMETH LÁSZLÓ (1901–1975) Kossuth díjas író. Regények,
drámák, tanulmányok, kritikák, esszék, önéletírások, műfordítások
egyaránt beletartoznak életművébe. (GA 2001)
SZUDY ELEMÉR (1880–??) kormányhivatalnok. Újságírói
tevékenysége mellett írt tanulmányokat, novellákat, emlékezéseket.
(GA 2002)
BAJOR NAGY ERNŐ (1923– ) újságíró, Rózsa Ferenc díj,
Életet az éveknek díj, Aranytoll díj kitüntetettje, Felesége LÁSZL Ó
MARG IT operaénekesnő. (GA 2003)
GÁDOR BÉLA (1906–1961) József Attila díjas író, a Ludas
Matyi c. élclap szerkesztője. Önálló színművét, kabarétréfáit bemu
tatták színpadon is. (GA 2003)
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TUDÓSOK, SZAKEMBEREK
WIGNER JENŐ (1902–1995) elméleti fizikus. Munkásságáért
– amelyet sajnálatos okoknál fogva az Egyesült Államokban vég
zett – 1963-ban Nobel-díjat kapott. (GA 1998)

A Nobel-díj plakettje

MAYERFFY JÓZSEF (1776–1824) serfőzőmester. A reform
kor kiemelkedő alakja. Bérlőként felvirágoztatta a gödi gazdaságot.
Ő készíttette el és állíttatta fel itt Gödön az első magyar feliratú
harangot. (GA 1999)
DR. HUZELLA TIVADAR (1886–1950) anatómus, orvos-bio
lógus, egyetemi tanár. Fő érdeklődési területe a rákkutatás volt.
Műerekkel kapcsolatos kísérleteiért 1937-ben Nobel-díjra terjesz
tették elő. (Ekkor Szent-Györgyi Albert kapta a Nobel-díjat.) (GA
2000)
DR. SCHOLCZ KORNÉL (1871–1962) orvos, egyetemi tanár.
Az 1920-as években államtitkár, nevéhez fűződik szemészeti kórhá
zak, valamint ápoló- és védőnőképző intézetek létrehozása. (GA
2001)
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AMBRUS LÁSZLÓ (1915–1988) vízügyi főmérnök, a gödi
termálkút megvalósításának előmozdítója. (GA 2000)
MÉNESI GYÖRGY (1933– ) mezőgazdasági repülőgépvezető.
Guiness rekorder azzal, hogy életében többször napi 50 felszállást
hajtott végre és összesen 105 510-szer emelkedett a levegőbe. (GA
2002)
SIMON TIBOR (1934– ) gépészmérnök, a Tungsram Rt dolgo
zója. Nevéhez fűződik Indonéziában, Jáva szigetén egy jelentős
„fényforrás gyár” létrehozása, amelyet még több követett más ide
gen tájakon. (GA 2002)
HESP RÓBERT (1823–1887) angol származású idomár.
A Gödre telepített telivéreket, köztük a verhetetlen csodakancát
Kincsemet idomította. (GA 1996)

Kincsem és lovasa Madden zsoké
(Lóverseny Múzeum Newmarket, Anglia)

DR. ERDÉLYI ISTVÁN (1931– ) régész-történész, egyetemi
tanár, akadémikus. A Munka Érdemrend és a Kőrösi Csoma díj
kitüntetettje. (GA 2004)
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DR. GILLEMOT LÁSZLÓ (1912–1977) Kétszeres Kossuth
díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. A modern magyar
fémipari és kohászati kutatás egyik megteremtője. (GA 2004)

AKIK A KÖZÖSSÉGÉRT CSELEKEDTEK
NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS (1820–1902) honvéd ezredes,
részt vett az 1848–49-es szabadságharcban. Kossuth megbízásából
titkos küldetéssel utazott Londonba. Franciaországnak tett diplomá
ciai szolgálataié rt 1868-ban III. Napoleon kitüntette. Az 1867-es
kiegyezés után vásárolta meg a gödi birtokot, amelyet fia Pál
(1856–1928) korszerűsített és irányított. (GA 1994)

A Francia Becsületrend Lovagkeresztje

NEMESKÉRI-KISS GÉZA (1886–1974) császári és királyi
kamarás, a Koronauradalmi Birtokok fővadászmestere. Apja – Pál
– halála után ő vezette a gödi birtokot. Itt élve a tanácsköztársaság
idején és a II. világháború alatt emberek életét mentette meg. (GA
1996)
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NEMESKÉRI -KISS MIKLÓS (1921– ) Zászlósi rangban a II.
világháború szovjet frontján teljesített helytállásáért több más kitün
tetés mellett Signum Laudis érmet kapott. 1946. óta francia állam
polgár. (GA 1997)

Signum Laudis; kormányzói elismerés,
Magyar Koronás Bronzérem

PILISMARÓTI BOZÓKI GYULA (1878–1954) Katona
tiszt, szentföldi zarándoklatok szervezője, emlékírója. A felsőgödi
római katolikus templom építésének szervezője. (GA 1999)
DR. VARASDY SÁNDORNÉ GRÓF ZICHY HENRIETTE
(1906–2000) Az Actio Catholica ügyvezető igazgatója; sokrétű jóté
kony, szociális tevékenységet végzett. (GA 1999)
IVÁN KOVÁCS LÁSZÓ (1930–1957) Az 1956-os forrada
lomban a Corvin-közi felkelők parancsnoka. Halálra ítélték és kivé
gezték. (GA 2001)
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KÓCZÁN MÓR (1885–1972) református lelkész. Hazai és kül
földi versenyeken sikeres gerelyvető. Halála előtt megalapította a
Róla elnevezett vándordíjat. (GA 1998)
BOTOND ÉVA (1921–1976) és huga
BOTOND GYÖRGYI (1923– ) az 1939. évi női műkorcsolyá
zás magyar bajnokai. (GA 2003)
KOVÁCS MIHÁLY (1889–1966) a Magyar Labdarúgó Szö
vetség alelnöke, minisztériumi főigazgató. (GA 2004)
A Gödi Ki Kicsoda? sorozat összefoglalásából megtudható,
hogy büszkék lehetünk Nobel-díjasunkra, tíz Kossuth díjasunkra.
De azokra is, akiknek hazai vagy külföldi érmeir ől, okleveleiről
nincs tudomásunk, vagy nem méltatták őket ilyen módon, hanem ők
a mi tiszteletteljes emlékezésünk díjazottja.

A Kossuth díj jelvénye
1990-ig
1990-től a Kossuth
díj jelvénye

1990-től a Kossuth díjjal járó emlékszobor
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Büszkélkedésünk más lehetőségei is eszembe jutottak, ezért
megkísérlem egy másik „dicsőségtábla” bemutatását. Adatforrás
ként visszamenőlegesen egészen kéziratom elkészültéig (2004
május vége) a Gödi Körkép lapjai szolgáltak.
Városunk (illetve akkor még község volt) egy 1995. évi rendele
tével „Göd díszpolgára” cím és „Gödért emlékérem” adományozási
lehetőségéről határozott. A kitüntetések átadására általában nemzeti
ünnepeink – augusztus 20, október 23. – alkalmából került sor.
Néhány évvel később, 1999-ben a képviselőtestület úgy döntött,
hogy felújítja a „Kóczán Mór Vándordíjat.” Ezt minden év március
15-én osztják ki az előző év teljesítményeit alapul véve egy női, egy
férfi sportoló és egy csapat jutalmazására. Sportvezetők, sportolók,
szurkolók javaslataiból választja ki a város vezetősége a legjobba
kat, illetve a díjazottakat.
2000-ben az Önkormányzat az adományozható kitüntetéseket
egységes szerkezetbe foglaló rendeletet hozott, amelyben a fentie
ken kívül „Salkaházi Sára díjat” és „Pro Urbe díjat” is említettek.
A Gödi Almanach 2003. évi kötetében Láng József: A községi
közigazgatás Felsőgödön 1950-ig című írásában olvastam díszpol
gári cím adományozásáról, méghozzá az 1920-as, 1930-as években.
Csupán érdekességként említek négy nevet az akkori díszpolgá
rok közül, akik nem helyi illetőségűek voltak, bár lehet, hogy tettek
valamit Alsó- illetve Felsőgöd érdekében? Ezek voltak: gróf
Apponyi Albert, Krakker Kálmán járási főszolgabíró, dr. Presly
Elemér főispán és Alsógödtől kapta a díszpolgárságot vitéz Endre
László alispán.
Írásom címében foglaltak szempontjából azonban sokkal többet
ér, hogy
BOZÓKY GYULÁT a római katolikus templom és a község
fejlesztésében végzett tevékenységéért 1923-ban,
DR. SZÉCSI KÁLMÁNT a község egyik alapítójaként 1931ben Felsőgöd község díszpolgárává fogadta.
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És akkor következzenek a Göd község, illetve város által kivá
lasztottak:

GÖD DÍSZPOLGÁRAI
NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS 1848–49-es honvéd
ezredes (1955)

(Az adományozás évét a továbbiakban is így jelölöm.)

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ a Corvin közi felkelők hős
parancsnoka (1996)
VÁRALJAI ISTVÁN a Gödi Sportegyesület gazdasági
vezetője (1997)
UNGVÁRI KÁLMÁNNÉ évtizedekig védőnő Felsőgö
dön, de ha szükséges volt, Alsógödöt is ellátta (1997)
NAGY LÁSZLÓ főesperes, fél évszázadon át alsógödi
plébános (1998)
SZÁSZ FERENC presbiter; jelentős összeggel támogatta
az alsógödi református templom építését (1999)
AMBRUS LÁSZLÓ a gödi termálkút megvalósításának
előmozdítója (2000)
BALASSA TIBOR a Gödi Körkép fáradhatatlan újság
írója, szerkesztője (2000)
DR VARASDY SÁNDORNÉ
GRÓF ZICHY HENRIETTE az Actio Catholica ügyve
zető igazgatója (2002)
HIRES LÁSZLÓ a Magyar Népköztársasági Sportér
demérem arany fokozatával kitüntetett atléta, mesteredző
(2002)
A díszpolgárok közül Nemeskéri-Kiss Miklós, Iván Kovács
László, Ambrus László és Varasdy Sándorné a Gödi Ki Kicsoda?
arcképcsarnokának tagja.

130

Gödi Almanach

GÖDÉRT EMLÉKÉREM BIRTOKOSAI
CSANDA MIKLÓSNÉ könyvtárvezető (1996)
NAGY GÁBOR a Kiserdő gondozója (1996)
DR. HORVÁTH KÁROLY
nyugalmazott körzeti orvos (1996)
BORBÉLY MAGDOLNA énektanárnő (1997)
TÓTH B. ZOLTÁN a Sportegyesület elnöke (2001)
BAGÓCSI SÁNDOR testnevelő tanár (2002)
A településen végzett kiemelkedő szociális munkájáért 1999-ben
SZEGVÁRI ANDREÁN
 AK odaítélték a SALKAHÁZI SÁRA
DÍJAT.
Göd város vezetősége 2000-ben – nem sokkal az esemény után
– PRO URBE DÍJAT adományozott KAMMERER ZOLTÁN
kétszeres olimpiai bajnoknak.

Göd díszpolgárának járó érem
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Gödért Emlékérem

KÓCZÁN MÓR VÁNDORDÍJASOK
1999 (itt és a továbbiakban a díjazott teljesítmény éve)
JUHÁSZ ZSUZSANNA kézilabda kapus
SZASZÁK DÉNES kajakos
ASZTALITENISZ CSAPAT
2000
NÉMETH ANDRÁSNÉ az NB/II női kézilabdacsapat
vezéregyénisége
VÁRNAI ZSOLT SOMA serdülő válogatott kajakos
NB/I B-s FÉRFI KOSÁRLABDA CSAPAT
2001
KOLLÁR BALÁZS a junior kosárlabda válogatott tagja
NB/I B-ben szereplő NŐI KÉZILABDA CSAPAT
2002
BAGÓCSI BARBARA kézilabdázó
RÁTH TAMÁS sportszervező
GÖDI DUNAPART ÖREGFIÚK CSAPATA
2003
HAVAS ESZTER
SZABÓ ZOLTÁN
KAJAK-KENU VÁLOGATOTT KERET
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Kóczán Mór Vándordíj

Amikor idáig értem az írással, eszembe jutott vajon a járókelők,
helybeliek, netán az ide kirándulók láthatnak-e bárkit, bármit is a
Gödi Ki Kicsoda? arcképcsarnokából vagy a dicsőségtáblánkból?
Az 1998 évi Gödi Almanachból dr. Horváth Károlytól idézek:
„…erősítsük azt a folyamatot, amely segíteni szándékozik abban,
hogy a világon legismertebb hajdani alsógödi lakosokról méltó
keretek között emlékezzünk meg. Ezt a szándékot leghívebben egy,
az alsógödi Piar ista Szakmunkásképző Intézet falán elhelyezett
emléktábla valósíthatná meg.” Az írás megjelenésének öt éve.
Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de azóta sem találtam tudósí
tást Wigner Jenő emléktáblájának elhelyezéséről.
A 2000 évi Almanachban írtam a következőket: „De jó lenne, ha
városunkban lenne egy alkalmas kiállítóterem, ahol legalább egy
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műve emlékeztetne arra, hogy Beck Ö. Fülöp életének néhány évti
zedét Alsógödön töltötte. A figyelmes, érdeklődő járókelő az alsó
gödi vasútállomás mögötti kis parkban megnézheti a művész mell
szobrát …” Sajnos már nem látható, mert barbár kezek ledöntötték
és ellopták.
A verhetetlen Kincsem emlékeinek megőrzésére, méltó bemuta
tására vonatkozó jogos igényről már számtalanszor hallhattunk,
olvashattunk; mindezideig pusztába kiálltott szó maradt.
Nem maradhat említés nélkül, hogy Kincsem tavaly rangos
kitüntetéssé lépett elő!
2003-ban első ízben osztották ki a Prima Primissima (magyarul:
egészen kiváló, a lehető legjobb) díjat a magyar irodalom, a művé
szetek, az írott és elektronikus sajtó kiválasztottjainak. A díj a ver
hetetlen, legyőzhetetlen Kincsemről a Zsolnai Porcelángyárban
készített szobor, pénzjutalommal kiegészítve.
Mondhatom azt is, hogy Kincsem hazajött: a jutalmazottak egyi
ke Vitray Tamás, aki néhány éve városunk lakója. Büszkék vagyunk
a kitüntetett Vitray Tamásra és Kincsemre is.
A Gödi Körkép egyik 2002 évi számában a Huzella-hagyatékról
olvasva megtudtam, hogy a park egyik épületének falán nemrég
még tábla hirdette Huzella professzor emlékét, de az onnan eltűnt.
Vajon hová és miért? – Azóta már pótolták!
Némi kárpótlásnak tekinthetjük, hogy az alsógödi iskola 2002ben átadott új épületébe belépve Nagy Gábor fafaragó munkáját
láthatjuk: az iskola névadója Huzella Tivadar orvos-professzor tisz
teletére készített emlékfát, a tudós arcképét és egy tőle származó
szép gondolatot, mindkettőt ugyancsak fába vésve.
Az emlékhelyek sorából nem hagyhatom ki azt az ugyanitt és
ugyanakkor elhelyezett márványtáblát, amely az Alsógödi Állami
Elemi Népiskola első igazgatójának Tóth Pálnak és az iskola első
saját épületének állít emléket. (Tóth Pálról az 1999 évi Almanach
ban olvashattak az „Egy tanító házaspárról” című írásban.)
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Az új iskolaépület 2002. októberi avatási ünnepségén hallottam
egy újkeletű elismerésről, amelyet a tantestület alapított köszönetük
jeléül segítőiknek, támogatóiknak. Ezen alkalommal – érthetően –
sokaknak adták át a HUZELLA ISKOLÁÉRT EMLÉKÉRMET:
GÖD VÁROS KÉPVISELŐ		
TESTÜLETE			
PÁL KATALIN
						
LOVRÓ JÓZSEF
			
						
BÁTORFI JÓZSEF
BÉGÁNYI LÁSZL
			
Ó
CSÁKI JÓZSEF 			
CSÁNYI JÓZSEF 			
DR BAJNÓCZY			
BARNA
			
DR FARAGÓ LÁSZ
LÓ
ÉRDI KURUCZ GÁBOR		
FARAGÓ KÁLMÁN 		
HERR PÉTER
		
és GYŐRFFY ERIKA			
HORÁNYI LEH			
EL
HORVÁTH NÁNDOR		

HUZELLA PÉTER
KOLLÁRNÉ RESCH
EDIT
KOVÁCS GYÖRGY
és KOVÁCS GERGELY
LENGYEL GYÖRGY
MÉSZÁROS VINCE
MÓGOR LÁSZLÓ
NAGY GÁBOR
DR. SIPOS LÁSZLÓ
SZASZÁK GYÖRGY
SZEGEDI SÁNDOR
TAKÁCS ATTILA
VÁGI JÓZSEF
VIZVÁRY VILMOS
ZSEZSERÁN SÁNDOR
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Egy hónappal később HORVÁTH FERENC, az iskola igazga
tója, 2004 februárjában HAMARNÉ KISMARTONI ADRIENN
és SZÜCS ISTVÁN vehette át az emlékplakettet.
A felsőgödi iskola 1979-ban vette fel Németh László nevét. Már
ványtábla hirdeti az író gondolatát: „Nemcsak az iskolát, de egész
társadalmunkat a magasabb igények iskolájává kell tenni.” Minden
évben megrendezik az emlékünnepségeket. Születésének 100.
évfordulóján „emlékfalat” készítettek, portréját, személyes tárgyait,
róla készített képeket helyeztek el itt.
Örvendetes, hogy a gyermekek számára létrejöttek az iskolai
emlékhelyek. De nevezhetjük-e ezeket publikusnak, például az ide
genforgalom szempontjából?
Ha kevéssel is, de ilyenekkel is találkozhatunk. Így például
Nemeskéri-Kiss Miklós honvédtiszt emléktáblájával a család vala
mikori kúriájának bejáratánál, ahol napjainkban idegenforgalomra
lehetőség van. Minden évben tiszteleghetünk Iván Kovács László
nak, a Róla elnevezett utca első házán elhelyezett táblánál. A 2003
évi Almanachban olvashattuk, hogy a közelmúltban avatták fel
Pilismaróti Bozóky Gyula márványtábláját a felsőgödi római kato
likus templom falán.
Eszembe jutott az is, hogy a gödi vasútállomás bejáratánál Pesti
Ferencnek, a Buda nevű mozdony vezetőjének állítottak emléket. Ő
volt az, aki Budapest–Vác között az első vonatokat vezette.
1999-ben, amikor Göd nagyközséget várossá nyilvánították, a
község/városháza falán az eseményt megörökítő emléktáblát helyez
tek el.
Azt is tudom, – és tudatom –, hogy a Városháza folyosóján
Bátorfi József helytörténész jóvoltából megtekinthető néhány dísz
polgárunk portréja.
Valahol olvastam arról, hogy volt-van? Gödön egy utcanév ado
mányozó, pontosabban javaslattevő bizottság. Elővettem egy térké
pet. Átnézve az utcanév-jegyzéket, tizenkettő olyat találtam, ame
lyik az írásomban előforduló személy nevét viseli.
És hogy mindaz, amit az utóbbi oldalakon felsorolhattam sok-e
vagy kevés, olvasóimra – no meg városunk vezetőire – bízom, dönt
sék el.

136

Gödi Almanach

Bevezető
Kovács György: Emlékezés Édesapámra című írásához
Megsárgult fényképek az emlékeim között. Két képet találtam,
melyeken magyar címeres trikót viselő labdarugók láthatók, élükön
a közismert felsőgödi vezető-tisztségviselő Kovács Mihállyal.
Kovács Mihály gyermekeiv el, Misivel, Lilikével, Gyurival együtt
jártunk iskolába, együtt nőttünk fel, együtt voltunk cserkészek és
együtt éltük – a háború nyomasztó hatása ellenére – fiatalságunk
„mindig szép” feledhetetlen időszakát.
Öcsémnek – 1987-es korai haláláig – igaz „sírigtartó” jóbarátja
volt Kovács Gyuri.
Rövidebb keresés után sikerült megtalálnom a családjával már
hosszabb ideje Székesfehérváron élő, egyetlen „Kovács” gyereket,
Gyurit.
Kérésemre, hogy a Gödi Almanach tizedik, jubileumi kötetébe
írjon édesapjáról, emléket állítva hazáját, Felsőgödöt szerető, értük
fáradhatatlanul munkálkodó köztiszteletben álló lokálpatriótának.
Gyuri örömmel vállalta az írást és rövid időn belül megkaptam a
cikket. Köszönet érte Kovács Györgynek.
Nagyréti Tamás
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GÖDI KI KICSODA?
Emlékezés édesapámra

(1889 – 1966)
A képet egy festményről fényképeztettem le, amely apámról
készült a harmincas évek második felében. Alkotója Kispál …?
Keresztnevére már nem emlékszem.
Nem tudom megítélni, hogy művésznek minősíthető-e? Szívem
szerint nem titkolt elfogultsággal annak titulálnám őt, mert milyen
jól hangzik: Kispál a jeles felsőgödi festőművész …. Tud róla valaki
valamit? Hálás lennék érte!
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Felsőgödön születtem 1928 karácsony éjszakáján. Azt mondták,
hogy a Jézuska hozott. Szüleim mértéktartóan gyakorolták római
katolikus vallásukat. Édesanyám – három gyermek mellett – nem
jutott el mindig a vasárnapi misére, ám az „első pénteket” folyama
tosan megtartotta, gyónt és áldozott. Édesapám ugyan nem tartotta
saját normájának, hogy a második és harmadik szentséget magához
vegye, a vasárnapi nagymiséről soha sem maradt el. Tagja volt a
helyi egyházi tanácsnak és beválasztották az 1923 január hó 23-án
alakult templomépítő bizottságba, amelynek elnöke Pilismaróti
Bozóky Gyula vezérkari ezredes lett, akinek irányításával, s minden
akadályt leküzdő közreműködésével felépülhetett a Felsőgödi Jézus
Szíve Templom.
Mindhármunkat – rajtam kívül 1924-es születésű bátyámat és
1926-os nővéremet – vallásos szellemben neveltek, s természetes
nek tűnt, hogy középiskolai tanulmányainkat felekezeti iskolákban,
nevezetesen a váci karolináknál, illetve piaristáknál végezzük és
fejezzük be.
Valamilyen oknál fogva engem különösen hangsúlyosan érintett
szüleim ez irányú buzgalma, ami azzal végződött, (a Kisjézus aján
dékát már említettem) hogy keresztapaságra, apám sportbéli cimbo
ráját, Vanyek Béla váci kanonokot, a Váci Remény elnökét kérték
fel, amit ő készségesen el is vállalt. Nagyon korán, 7-8 évesen már
ministráltam, s nagyszerű ajándéknak tartottam, hogy 10. születés
napomon főministráns lehettem az éjféli misén. Ebből az alkalom
ból egy szép márvány emlékplakettet kaptam édesapámtól.
Édesapám – mint annyian mások – naponta vonattal jár be mun
kahelyére, Budapestre a Földművelésügyi Minisztériumba, ahol
közel 40 éven keresztül dolgozott. Állami szolgálatát 1912-ben,
mint kisegítő díjnok kezdte, s mint főigazgató fejezte be. Végig jár
ta a ranglétrát. Lapozgatva a kinevezési okmányokat észreveszem,
hogy a kinevezők sora átszövi hazánk közel félévszázados rendkí
vül eseménydús, ám viszontagságos történeté: gróf Tisza István,
Kaán Károly, Nyisztor György, Horthy Mihály, Darányi Kálmán,
gróf Teleki Mihály, Imrédy Béla, gróf Pálffy Fidél … stb. Az utolsó
kinevező, aki a főigazgatói címet adományozta: Nagy Imre földmű
velésügyi miniszter.
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Kinevezés gróf Teleki Mihálytól

Kinevezés Nagy Imrétől
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Hosszú időn keresztül Kaán Károly (1867-1940) titkáraként dolgo
zott, akitől sokat tanult, s aki mellett még kifejezetebbé vált a jelle
méhez tartozó pontosság, rendszeretet, szorgalom s a szigorú mun
kamorál. Kaán földművelésügyi államtitkárként maradandót alkotott
a magyar állami erdőgazdaság újjászervezésében, az Alföld fásítási
programjának kidolgozásában és kivitelezésében, s nevéhez fűződik
a természetvédelmi történt megalkotása.
Sok mindenben volt apám talentum. Istenadta tehetsége folytán
gyönyörűen írt, s művészi fokon sajátította el a kaligrafikus írást.
Királyi oklevelet, s egyéb díszes kivitelezésű okmányok megírása
kiegészítő bevételi forrást jelentett a család számára. Gyermekként,
ifjúként mérnök szeretett volna lenni, az élet azonban más menetet
diktált neki. A fölművelésügyi kormányzat kereteiben eltöltött idő
átível két világháború, s az ezekhez fűződő kül- és belpolitikai vis
szásságok, nem egyszer szörnyűségek láncolatán.
Apám mindvégig rendületlen hűséggel teljesítette munkahelyi
kötelezettségeit azzal a meggyőződéssel, hogy hazáját szolgálja. Sze
mélyi anyagából idézem a következő sorokat: „A legnehezebb körül
mények között, különösen 1944 év utolsó és 1945. év első hónapjai
ban is állandóan hivatalában maradt. Az ostrom ideje alatt, amikor a
minisztérium, mint katonai bevonulási központ szerepelt, minden
igyekezete arra irányult, hogy a minisztérium írógép állományát,
valamint a pusztulásnak kitett raktárakban felhalmozott vagyont érő
irodai szereket, papíranyagokat, 50 év folyamatos ügyirat anyagát és
egyéb értéktárgyait megmentse.” Apám nevetve mesélte el, hogyan
cselezte ki 1944 késő észén a nyilasokat, akik német parancsra nyu
gatra akarták hurcolni a minisztérium írógép parkját. Utasítást adott
az altiszteknek, hogy amikor leérnek – gépekkel a kezükben – a szál
lító járművekhez, haladjanak el azok mellett, s a hátsó bejáraton
vigyék vissza egy előre kijelölt helyre. Ismerve az akkori körülmé
nyeket nem nehéz feltételezni, hogy apám a fejével játszott.
A minisztérium vagyon őrzésének apámra háruló felelőssége is
közrejátszott abban, hogy a főváros ostromának idejére a családot
Budapestre akarta költöztetni. Ezt a számítását a gyorsan előre törő
szovjet csapatok azonban keresztül húzták. 1944. december 8-án
váratlanul észak felől támadtak, betörtek Vácra, s másnap reggel
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elfoglalták Felsőgödöt is. A költözködés lehetetlenné vált, s telefon
kapcsolatra sem volt lehetőség. Aznap, tehát december 9-én korán
reggel lementem az országútra, Sződliget felé felsétáltam a Kékduna
panzió bejáratáig. Az út mentén, szemben a bejárattal egyedülálló
kertes ház padlásából két német géppuska meredezett Vác irányába.
(Kezelőik lehettek Felsőgöd utolsó védői. Néhány héttel később, a
vihar elmúltával ennek a háznak az udvarán két német katonasírt
találtam.) Ekkor még minden csendes volt, majd hirtelen megindult a
támadás. Kalandos körülmények között, német katonai harci járműre
kapaszkodva menekültem el a frontról egyenesen Budapestre édes
apámhoz nagy örömöt szerezve, s még nagyobb gondot okozva neki
ezzel. Karácsony szent estéjén ugyanis egy jelentős és egy jelentékte
len esemény történt: bezárult az ostromgyűrű, s én 16 éves lettem.
Ennélfogva hadkötelessé váltam, s a falragaszokon kilátásba helye
zett felkoncolásra való tekintettel, be is vonultam a legközelebbi lak
tanyába. Az első nap délutánján, katonai kiképzés és felszerelés nél
kül, civil ruhában, egy szál puskával és 5 tölténnyel a frontra vezé
nyeltek Budapest védelmére. Ez azonban külön történet.
Édesapám, számomra is rejtelmes okok folytán a magyar labda
rúgás szervezésében és fejlesztésében szerzett kiemelkedő érdeke
met. Vidéki fiú lévén, Hevesről érkezve a fővárosba, s felnőttként
találkozott először a focilabdával. Úgy tűnik, hogy ez a találkozás
mély nyomokat hagyhatott nála, mert életre szóló szerelem fejlő
dött ki benne a labdarúgás iránt. Több évtizeden keresztül töltötte
be a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöki, s a Közép Magyaror
szági Szövetség elnöki tisztét. Labdarúgó mérkőzést életében nem
vezetett, jóllehet nemzetközi mérkőzés vezetésére is feljogosító
képesítéssel rendelkezett. Mosolyoghatunk ugyan a dilettáns veze
tőkön, azonban tény, hogy labdarúgóink hamarosan a világ élvona
lába kerültek, és az 1938-as párizsi világbajnokságon ezüstérmet
szereztek.
Természetesen Felsőgödön is megalakult (1920-ban) a Felsőgödi
Testgyakorlók Köre, s az is természetes, hogy alapítója és évtizede
ken keresztüli elnöke az édesapám volt. Nevéhez fűződik a felsőgö
di football pálya megépítésének kezdeményezése és levezénylése.
A terület megszerzésében nem kis gondot jelentett a tulajdonos;
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Nemeskéri-Kiss Géza földbirtokos úr kiengesztelése, szívének
meglágyítása, s a föld grátisz megszerzése.
Édesapám sport tevékenységét, annak elismerését számos nem
zetközi, országos és helyi kitüntetés fémjelzi, amelyeket vitrinem
ben őrzök. Köztük nagyon becses a felsőgödi sportbarátok által
1960-ban adományozott díszes kivitelű, fémveretes márvány emlék
plakett. Sport munkája nem járt javadalmazással. Ő a sportért, s
nem a sportból élt. Az MLSZ-ben, munkamegosztás folytán az ama
tőr, mindenek előtt a vidéki labdarúgás felemelkedéséért harcolt.
Felismerte, hogy a tömegsport fejlesztése a jövő nemzedék test és
lélekbeli erősödésének egyik záloga.
Édesapám, jóllehet tagja volt a községi képviselő testületnek nem
nagyon kedvelte a politikát. Egyszer azonban ringbe szállt. Az 1938as országgyűlési választások során, a kormánypárt megbízásából vál
lalta a kampány irányítását, a választások lebonyolítását Felsőgödön.
A tét a mind erőszakosabban előre nyomuló nyilaskeresztes párt meg
állítása volt. Apám az őt jellemző precizitással, alapossággal, s kitűnő
szervezéssel sikeresen teljesítette ezt a feladatot is.
Visszaidézve emlékét úgy tudom, hogy nem voltak ellenségei,
annál többen barátai. Szigorúságát, kérlelhetetlenségét elsősorban
önmagával szemben gyakorolta. Ha hibázott nem nyavalygott, nem
esedezett bűnbocsánatért, de keményen megbüntette önmagát.
Másokkal szemben toleránsabb volt. Megértő és segítőkész. Akik
ismerték, azok egyben szerették és tisztelték őt. Ez kifejeződött
1966-ban bekövetkezett halálakor, a temetésén is. Hetvenhét évet
élt. Neve szervesen kapcsolódik a korai Felsőgöd történetéhez, tár
sadalmi, sport és kulturális életéhez.

A Kö. L. A. Sz. ifjusági válogatott csapata Miskolczon.
Kovács elnök, Matus, Szaukó, Takács, Csép, Major, Silberstein, Petresits, Szüle III, Hajdu, Prohászka, Csiszár,
Otró III, és Bacsó kapitány
Az első Herendi-díj győztes csapat, 1931.
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Az amatőr válogatottak húsvéti serlegmérkőzéseir ől: 1930 Középmagyarország:
Sárkány, Kovács Mihály elnök, Vághy Kálmán Szövetségi kapitány, Kolláth, Takács, Lantos, Dobozi, Görög, Zsíros,
Tihanyi, Horváth, Pozsonyi, Bujáki, Czakó, Rákosi, Stollmár Károly alelnök, Rosenfeld alelnök
Guggol: Ágai, Gárdos
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KISHONTI ISTV ÁN

Cserkészet az életemben
Nagyréti Tamás öregcserkész barátom felkérésére – a Gödi Alma
nach 2004. évi száma részére – megkísérelem összefoglalni, hogy
mit jelentett számomra a cserkészmozgalomban való részvétel.
A cserkészetről a szüleimtől kaptam az első ismereteket. Tőlük
tudtam meg, hogy a magyarországi cserkészmozgalmaknak már
akkor több mint 20 éves múltjuk volt, és Felsőgödön két cserkész
csapat van az egyik katolikus, a másik református.
Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy 1933-ban – amikor mindössze
ötéves voltam – a felsőgödi elemi iskola udvarán fognak gyülekezni
azok a cserkészek, akik a IV. Világjamboree találkozóján vesznek
részt. Részemre ez az élmény egy életre szóló elhatározást jelentett.
Itt döntöttem el, hogy amint lehetséges belépek közéjük.
Ez nyolc éves koromban vált lehetővé, mivel a kiscserkészeket
tömörítő farkaskölyköknek 8-12 éves fiuk lehettek tagjai, Így 1936ban – harmadik elemista koromban – elkezdődhetett a kiscserkész
életem. Én római katolikus révén természetesen a 801. sz. felsőgödi
róm. kat. Losonczy István cserkészcsapatba léptem be.
A farkaskölyök falka irányítója akkor Erdélyi Lajos, röviden
„Lajos-bá”, a mi vezetőnk Erdélyi Lajosné, „Ella-néni” volt.
A pénteki falka összejöveteleinkre nagy izgalommal és várako
zással készültem, amit mindig imával kezdtünk és fejeztünk be.
Közben sokat énekeltünk, játszottunk, s Ella néni meséit is nagy
áhítattal hallgattuk. A falka gyűléseit – az időjárástól függően-  az
elemi iskola udvarán, vagy a részünkre kijelölt tanteremben tartot
tuk meg. Az udvari játékok közül a métát és a hatoslabdát kedveltük
leginkább, mindkét játékot teniszlabdával játszottuk. A teremben
különféle ügyességi feladatokat oldottunk meg, és sok más játékkal
tette Ella néni változatossá a falka gyűléseit. Nagyon vártuk Ella
néni meséit, amelyek közül sokat részleteiben mondott el, egy-egy
érdekes résznél abbahagyta, s így nagyon vártuk a folytatást.
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Fokozatosan ismertetett meg községünk történetével, nevezetessé
geivel, majd környékünk szépségeire hívta fel figyelmünket. Egy-egy
kisebb portya, kirándulás keretében a helyszínen ismertette meg velünk
a növényeket és az állatokat, felkészítve a későbbi cserkészpróbákra.
Úgy emlékszem, hogy egy év után került sor a farkaskölyök ava
tásra, amelyre szüleinktől farkaskölyök ujjast, nyakkendőt és sapkát
kaptunk. Az avatás előtt került sor az első farkaskölyök próba leté
telére. Emlékezetem szerint a farkaskölyöktörvény azonos volt a
mostani kiscserkésztörvénnyel:
1. A farkaskölyök a vezetőjére hallgat.
2. A farkaskölyök uralkodik önmagán.
Letettük a farkaskölyök ígéretet, amely így hangzott:
„ Én ….. igérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Ismerem
a farkastörvényt, és azt megtartom.”
Ezzel egyidőben kerültünk őrsökbe, külön vezetővel, akik az
idősebb farkaskölykök közül kerültek ki. Naplót vezettünk a külö
nösebb nagyobb élményt jelentő kirándulásokról és egyéb esemé
nyekről. Sajnos ez a naplóm nem maradt meg, de máig őrzöm a
cserkész őrsi naplómat.
Nagy élményt jelentettek a közös tábortüzek, amelyeket a cser
készekkel együtt rendeztek részünkre. Ezen szüleinknek, s meghí
vott vendégeinknek, kisebb műsorszámokat, mókákat, énekeket
adtak elő a cserkészek, amelyekhez kisebb bohózatokkal, énekléssel
mi is hozzájárultunk.
Volt farkaskölyök köszöntésünk: Hű maradok! Bízom Benned!
Csatakiáltásunk és külön farkaskölyök nótánk is volt. Ezekkel is
változatossá tettük a falka összejöveteleinket. A farkaskölyköknek
egy-egy jellegzetes tulajdonsága, testi adottsága után külön neveket
adtak, amelyeket egymás között használtunk.
A cserkészév – az iskolai tanévhez hasonlóan – szeptembertőljúnius végéig tart. Így 1939-1940-es cserkészévben, a velem egyko
rú fiúkkal együtt készültünk fel az újoncpróbára. Ennek főbb pont
jai: cserkésztörvények, nemzeti jelvények, Himnusz, Szózat, egész
ségvédelem, játékok, kirándulási szabályok, térképismeret, környe
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zetismeret, főzés, csomók, alaki kiképzés. Az őrsi órákon ezeket az
ismereteket sajátítottuk el, új énekek megtanulása mellett. Termé
szetesen jutott idő a játékokra is.
Az újoncpróba letétele után 1940 június 30-án volt az ünnepé
lyes fogadalomtételünk, ennek szövege a következő:
„Én . . . . fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel
Istennek, hazámnak, és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt
megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és
azt mindenkor megtartom.”
A cserkészet korunk egyik legnagyobb pedagógiai mozgalma.
Célja az alapító megfogalmazása szerint, az istenhitre és lelkiisme
retre épített jellemnevelés egészséges testedzés és gyakorlati ügyes
ségfejlesztés által a cserkésztörvények és a fogadalom alapján jó,
azaz hasznos és értékes honpolgárok nevelése.
A cserkészetben elsajátított ismereteket az egész életem során
hasznosítani tudtam.

A fogadalomtételünk után az iskola udvarán készült fényképen látható
az „Őz-őrs” -ünk, vezetőink társaságában.
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A képen hátul áll a csapatparancsnok úr, id. Bécsy Elemér, mel
lette Szabó Pál rajvezetőnk, köztük áll Bozsó Kálmán őrsvezetőnk,
mellette balra Hegedűs Gyula, jobbra Kristóf Ferenc, előttük
Kunyik Zoltán, Sárközy László, Rácz Lajos, Kishonti István és
Kővári Károly látható. Az őrs tagja volt még Mihály László és Sza
bó Imre.
Az akkor őrsi tagok közül öten, mint öregcserkészek ma is tagjai
vagyunk az újjáalakult csapatnak.
1940 szeptemberétől már vezettünk őrsi naplót is. Őrsvezetőnk
megbízásából én voltam a segédőrsvezető és napló vezetője is. Az őrs
gyűléseket is imával kezdtük, majd fejeztük be. Az órák alatt felkészül
tünk a következő cserkészpróbákra, új énekeket tanultunk meg, rend
gyakorlatokat tartottunk, s a mindenkori játék sem maradt el.
Létrehoztuk az „Őz-őrs” könyvtárát, szertárát és pénztárát.
A csapattagdíjakat is az őrsi pénztáros gyűjtötte össze. Minden
hónapban részt vettünk a csapatgyűléseken, egyszóval mi is bekap
csolódtunk a csapat életébe, munkájába. Ezután is részt vettünk a
csapat kirándulásain, de volt külön őrsi portyázásunk is.
Sajnos az 1939-1942-es években nyári nagytábor nem volt, a
vezetők katonai szolgálata miatt.
Így csak húsvéti és pünkösdi két napos táborozásokon vehettünk
részt.
A cserkészet nevelési eszközei között rendkívül fontos szerepet
játszott, és játszik ma is a nyári táborozás. Ezért is adta ki a jelszót
a Magyar Cserkészszövetség 1943-ban „Csak azért is táborozunk.”
Mi is csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz.
Csapatunk Mátrafüreden tartotta meg tíz napos nyári nagytábo
rát. A táborba vonattal és kisvasúttal utaztunk. Megérkezésünk után
egy patak melletti tisztáson alakítottuk ki táborunkat. Sátoraink
többsége olyan négyszemélyes gúlasátor volt, melynek nem volt
gumírozott alja. A sátor belsejét szalmával töltöttük meg, majd pok
róccal takartuk le. Az eső elvezetésére a sátor szélén árkot ástunk, a
kiásott gyeptéglákat a táborozás után helyére raktuk. A tábort kötél
lel vettük körül, táborkaput építettünk.
A táborban szigorú rend uralkodott, a napos őrsök gondoskodtak
a tábor felügyeletéről, a konyhaszolgálatáról. A többiek a Mátra
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vadregényes tájain rendszeres kirándulásokat tartottunk, közben
egy-két alkalommal számháborút játszottunk.
A szabadon maradt tisztáson különféle labdajátékokkal szóra
koztunk. Esténként tábortüzet gyújtottunk, előadásainkat, éneklé
sünket a község lakói is élvezték. Ez a tábor olyan élményt nyújtott
részemre, amit soha nem felejtettem el, s később fiatalabb cserkész
társaimnak is ezt igyekeztem továbbadni.

A mellékelt fényképen, a mi sátrunk látható, felülről lefelé: Csomor Tibor,
Korábnyik Lajos, Martényi Róbert, és jómagam.

Sajnos a háború miatt már nemcsak a cserkészvezetők, hanem az
öregcserkészek jelentős része is bevonult katonának. Az itthon
maradók az őrsi foglalkozásokon és a környéki kirándulásokon vet
tek részt.
Az oroszok bejövetelét és az azt követő időket szüleimmel
együtt Budapesten éltem át, csak 1945 év nyarának végén tértünk
végleg haza Felsőgödre. A közelgő érettségi vizsgámra készültem, s
így csak 1946 őszén kapcsolódtam be újra a cserkészmunkába.
Mivel a korábbi cserkésztisztek és segédtisztek még nem jöttek
abban az időben haza, a parancsnokok a fiatalabb korosztályból
jelölték ki az új cserkészvezetőket.
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Én is segédtiszti megbízást kaptam és felkértek a csapatnapló veze
tésére is.
Az 1947-48-as cserkészévben ismét megújult a csapat, immár
Léh Ernő vezetésével. Számos kirándulás, rendszeres őrsi élet és
csapatgyűlések jellemezték ezt az időszakot. A kisnémedi és pilisc
sabai táborok, melyeken 25-26 cserkészünk vett részt, biztosítást
jelentettek a további sikerek elérésére. Sajnos a Magyar Cserkész
szövetséget az ismert 1948-as kormányrendelet betiltotta, s ez véget
vetett ennek a kibontakozó fellendülésnek.
Több mint negyven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét hoz
zákezdhettünk a cserkészet újjáalakításához. Ez alatt a negyven év
alatt eltelt életünkben érezhettük, hogy amit jellemnevelésben, gya
korlati tudásban, a cserkészetben elsajátítottunk, mind a magánéle
tünkben, mind a munkánkban hasznosítani tudtuk.
Végül a megváltozott politikai helyzetben, 1989-ben újjáalakulha
tott a Magyar Cserkészszövetség.
A gödi cserkészet 1991-es újjáalakulása után létrejött csapat tör
ténetét már korábban részletesen leírtam az 1998-as Gödi Almanachban.
Most 13 év távlatából visszaemlékezve, a részemre a legjelentő
sebb élményeit, eseményeit összefoglalva, így elevenítem fel a tör
ténteket:
• 1991. szeptember 14. Magyarkúti öregcserkész találkozó.
• 1991. november 17. A Magyar Cserkészszövetség engedélyezte

a 801. sz. gödi Losonczy István cserkészcsapat működését.

• 1991. december 7. Öregcserkészek fogadalom-felújítása a

felsőgödi róm. kat. templomban.

• 1992. tavaszán elindítottuk a fiatal cserkészek és cserkészlá

nyok toborzását, és nyáron megtartottuk az első nagytábort.

• 1992. szeptember 30. Az Első Öregcserkész Világtalálkozón

való részvétel. Itt találkozhattunk a MCSSZ akkori elnökével
id. Dr. Surján Lászlóval, akitől meghallgathattuk az ő fiatalkori
cserkészélményeit és elképzelésit a jövőről.

Készült Leányfalun, 1992. szeptember 3-án
az első Magyar Öregcserkész Világtalálkozón.
Állnak: Kristóf László, Mácsai József, Veszelik János, dr. Bécsy Elemér, Váraljai István
Gugolnak: Oldal Mihály, Kishonti István

152
Gödi Almanach

Készült: 1993. július 30-án, a gödöllői Világjamboree
60 éves emléktábor kiállításán
Felül: Erdélyi József, dr. Bécsy Elemér, Veszelik János, Horváth Gyula. Kristóf László, Veres Sándor
Alul: Gergely Arisztid, Váraljai István, Rácz Lajos, Kishonti István
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Készült a felsőgödi róm. kat. Templomban 1995. 03. 15-én az új csapatzászló felszentelése alkalmából.
A zászlóanya, Erdélyi Lajosné, „Ella -néni” felköti a szalagot
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Az alsó sorban a Bozóky család megjelent képviselői ülnek
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• 1993. január 9. A 80. éves a MCSSZ. Ünnepségén való megje

lenés.

• 1993. augusztus 30. Részvétel a Gödöllői Világjamboree 60.

éves emléktábor megnyitásán és a kiállításon. Mély benyomást
gyakorolt rám, az ekkor már súlyosan beteg Antall József
miniszterelnök beszéde, melyben – mint volt cserkész – hitet
tett a cserkészmozgalom mellett és buzdította a fiatalokat a
jövőbeni feladatokra.
1999. augusztus 4. A 801. sz. gödi Losonczy István cserkészcsa
pat 70. éves jubileumi emlékkiállítása, melyet Sütő István, a kiállí
tás főszervezője nyitott meg.
A kitett naplókban 77 észrevételt jegyeztek be, s ezeket 92-en írták
alá. Ez a nagy szám is bizonyította, hogy a kiállítás nemcsak a gödi
ek, hanem a távolabbról eljött cserkésztestvéreink és barátaink köré
ben is nagy sikert aratott.
• 2003. augusztus 31. Pilismaróti Bozóky Gyula nyugalmazott

vezérkari ezredes emléktáblájának felszentelése.

• 2003. augusztus 31. Gödi öregcserkész találkozó, melyen részt

vettek a Bozóky család tagjai is.

Ezeken a kiemelt eseményeken túl, részt vettem számos kirándu
láson és táborozáson, melyek meggyőztek arról, hogy Gödön is van
jelentősége a cserkészmozgalomnak. Hiszem, hogy erre a jövőben
megtaláljuk a megfelelő fiatal cserkészvezetőket és cserkészeket.
Meggyőződéssel vallom, hogy a XX. század legjelentősebb ifjúsági
mozgalma a cserkészet volt és remélem a XXI. század új kihívása
inak is meg tud felelni.
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PÁRTOS JUD IT

Egy régi helytörténészről
Amikor 1998-ban felkértek, hogy az Almanach részére írjak a
gödi postásokról, nem gondoltam, hogy ebből egy immár hét éve
tartó, a helytörténeti munka iránti szerelem lesz.
És nem gondoltam arra sem, hogy a gyermeki szeretetből meg
fogalmazott feltételezés valamikor dokumentálódhat.
„Ha élne, 100 éves lenne” címmel az 1999-es kötetben Édes
apám történetében azt írtam, hogy ha az 1930-as években működő
községfejlesztő és szépítő egyesület összeállított volna egy korabeli
alsógödi almanachot, Ő a munkában bizonyára lelkesen részt vett
volna.
Csáki József úr, aki az alsógödi iskola történetének elkészítése
céljából folytat kutatásokat, nemrégiben megkeresett és másolatban
néhány tantestületi ülés jegyzőkönyvének részleteit adta át, arra
gondolva, hogy ezek számomra érdekes feljegyzéseket tartalmaz
nak. Meghatottan olvastam és ezúton is köszönöm Csáki úr figyel
mességét.
Ami ezekből számomra örömteli újság – és az Almanach olvasó
inak is érdekes lehet – idézem, vagy tömörítve adom közre.
Az 1930 június 2-i tantestületi ülés 6. 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
Az 1930 augusztus 30-i jegyzőkönyv szerint a munka nem járt
eredménnyel. A községházán ilyen történeti információ nem volt.
Egyes régebben itt lakóktól tudtak valamennyi adatot szerezni.
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Kéri a tantestület tagjait, hogy ha lehet,
szerezzenek még adatokat s az így
együtt lévő feljegyzésekből valamelyik állítsa össze a község történetét. Úgy hallotta,
hogy Sződ község mostani jegyzőjének elődje sokat tudna erre vonatkozólag.
A tantestület elhatározza az adatgyüjtés 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
jkv vezető

Tóth Pál
elnök, ig. tanító

A folytatást az 1931 február 9-i 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.
A tantestületi ülés jegyzőkönyvei mellékleteket nem tartalmaz
tak. Ezért Pártos Gyula több mint hét évtizeddel ezelőtt készített
dolgozatát sajnos nem ismerhettük meg. Mégis, az általam feltétele
zett érdeklődését a helytörténészet iránt és tevékenységét Alsógöd
története tekintetében ezek a hivatalos iratok valósággá tették.
Mondhatom tehát, hogy Pártos Gyula egy régi helytörténész.
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Ilkamajor:
– gyermekkorom világa

(sorsok, emberek, történetek)
Egy ma már nem létező település emléke adta kezembe a tollat,
hogy megírjam az 1942-44-es évek ilkamajori krónikáját. Az akkor
ott élő emberek, családok nehéz életének, mindennapjainak cselekvő
részese voltam, s így az emlékezés hitelességét még az sem csorbít
hatja, hogy már nagyon messzi vannak azok az esztendők, amelyeket
írásom fel akar támasztani. Már évtizedekkel ezelőtt hosszú oldala
kon próbálkoztam megírni Ilkamajor múltját, de mindezt csupán
kedvtelésből, és csak azzal a szándékkal, hogy maradjanak meg ezek
az emlékek fiaim számára. Ma azonban be kell látnom: nem elég az
egykori papírlapokról a port lefújni, a túlzásokat megszelídíteni; ma
már többről van szó: fejet kell hajtani a hitelességnek, mert mégis
csak az a veleje a krónikának. Erre késztetnek az emlékek, s a még
élő leszármazottak szájízét se lehet megkeseríteni …
Amikor készülődtem a hajdani Ilkamajor történetének megírására
és rakosgattam a régmúlt idők eseményeit, s a még fellelhető fény
képeket nézegettem, szinte belefáradtam a megrohanó emlékek özö
nébe … Pihenni kell, majd holnap folytatom – mondtam magamnak,
és kezembe vettem (már másodszor) Gabriel García Márquez „Száz
év magány” c. regényét. Bizony ezt jól tettem, mert rövid idő múlva
ezt olvashattam: „Az élet nem az, amit leélünk, hanem amire emlék
szünk belőle; így kevesebb és több annál, mint amit valójában eltöl
tünk itt a Földön”. Ez a gondolat nagyon megragadott, mondhatom:
bátorított, és végigvezetett az emlékezés útján.
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Mit lehet tudni Ilkamajor múltjáról?
A birtok tulajdonjogáról vannak megbízható adatok, amik az
1700-as évek elejére vezetnek vissza. Ekkoriban Madách Borbála
(Dobay Lászlóné) gazdálkodott e földeken. A legenda úgy tartja
számon, hogy ő építtette a régi kastélyt, vagyis az urasági kúriát,
ahol egy alkalommal Mária Terézia is megszállt. A legendát kár
őrizgetni és élesztgetni, mert a császárnő 1740-ben lépett trónra,
amikor már a birtok Grassalkovich Antal tulajdona volt. Az viszont
igaz, hogy Grassalkovich kedves embere volt Mária Terézián ak,
mégis nehéz elképzelni az akkor még elég kietlen vidék vonzerejét.
A kúria felépítésének időpontja is a bizonytalanságé, hiszen a
fenti két tulajdonos bármelyike felépíthette ezt az időt álló épületet,
amely erős alapokon, jól alápincézett, vastag falú téglaépítmény
volt. Bárhogyan is alakult a sorsa e kis településnek az idő viszon
tagságai alatt: a régi kastély állta a viharokat, mint a régmúlt törté
nelem tanúja.
Több esetben említették szerzőink a Madách (kis) kastélyt.
Történelmileg igazolható létrejöttének időpontját Horváth Lajos
történész tollából e kötetben a Grassalkovich uradalom helyi kialakulásával kapcsolatos dolgozatában olvashatjuk.
Ehhez kapcsolhatók a Csankó testvérek Ilkamajorról szóló
visszaemlékezései és végül Csankó Lajos 2001. január 23-án írt
magán levelének alábbi részlete is:
„A Madách kastély voltaképpen egy udvarház (kúria) volt. Egy
óriási konyhából, hat szobából, zárt tornácból és egy ötven négyzet
méteres fogadószobából állt. A harmincas években nem volt már
szerepe, mivel felépült a nagy kastély és a gazdatiszti lakás is máshol
volt. A bócsai betelepítéskor legfeljebb nyolc hónapig az újonnan
jöttek szállása volt. A háborús években tanítói lakás és tanterem cél
jára szolgált.
1945-ben a megszálló csapatok a magas nyeregtetőt, az évszáza
dos padlásszerkezet ősi gerendáit „megkurtították” és a környékbe
li lakosságnál értékesítették némi pálinka adomány fejében.
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1946-tól a konyhát és a szobát két-három évig Uhrig Zsigmond
festőművész használta. Majd rövid ideig Nagy József és Ungor Ist
ván lakta családjával.” (Szerkesztő kiegészítése) Jelenleg magántu
lajdonban van.

A Madách kúria ma, szépen felújított állapotban

De a bizonytalanság fennáll akkor is, amikor a major nevét sze
retnénk előkaparni. Az biztos, hogy ez egy női név. Ilka; az Ilona
névnek egy becézett változata, az Ilka név már akkor is anyaköny
vezhető utónév volt. Maradjunk abban: szép ez az elnevezés, talán
még dallamos is … A különféle írásmódokat kerülöm: egybeírva
használom, így: Ilkamajor.
A Grassalkovich-család 1841-ben kihalt, s így bizonyára más
kezekbe kerül a birtok tulajdonjoga. Csak feltételezésem, hogy a
levert szabadságharc után a beáramló idegen tőke tette rá a kezét
Ilkamajorra, de a közelebbi és távolabbi környezetére is. Az viszont
tény, hogy a megszerzett javakat (1865-ben) Lagrana-Dumoncoau
belga bank felparcellázta és eladta. Ilkamajor Schäffer Bódog, egy
fővárosi bankember kezébe került. A hitelesnek tekinthető dátum
ban csak az a bizonytalan, hogy vajon csakugyan Schäffer Bódog
volt-e az első tulajdonos, vagy az édesapja?
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A szántóföldek, rétek és erdőségek 1600 kh. birtokot jelentettek,
ami megfelelt egy középbirtok méretének. Ez az uradalom, majd
évtizedek múlva, 1200 kh-ra csökkent, s így is maradt az 1942-es
kisajátításig. {Lakosok száma és az oktatás; Gödön éltek (III).}
A XIX. századvégi tulajdonváltás előnyére vált Ilkamajornak,
mert egy lassú fejlődés vette kezdetét és érezhető volt a gazdálkodás
feltételein ek javulása. A két világháború közötti időszakban (talán
az 1920-as évek elején) lakhatóbb és egészségesebb lakóházakat
építettek a tulajdonosok, s azokat – egy épület 10 lakás kivételével
– villanyvilágítással látták el.
A majort úgy tervezték, hogy benne harminc család elhelyezésé
re alkalmas lakás álljon rendelkezésre. A cselédek egy évre szerződ
tek, amit évente megújítottak (vagy nem).
A szerződött állomány összetétele, lényegében az alábbi volt:
Intéző, magtáros, bognár, gépész-kovács, kertész, csősz, tenehészgazda, parádéskocsis, lovász, esetleg kőműves.
Továbbá: öt igáskocsis, öt ökörfogatos, hét-nyolc tehenész, egy
sertésgondozó, egy bivalyfogatos, egy dinnyés.
A fenti felállás, hosszú éveken át, lényegében nem változott.
Az esetleges többletfeladatok munkaerő szükségletét, napszámo
sokkal, idény munkásokkal pótolták, illetve egészítették ki.
Ilkamajorban, – főleg a több évet eltöltő családok között – igazi
jó egyetértés és kollektív szellem alakult ki.
Ekkoriban fogtak hozzá az új kastély felépítéséhez is. Schäffer
Bódog fiai: Pál és Ferenc elképzelései szerint történt a kastély ter
vezése, hogy végeredményül kapjanak egy kicsit hivalkodó, egy
vegyes, de divatos stílusú, négy kőoroszlánnal védett épületet. Soksok pénzt beleöltek, mégis az év nagy részét a fővárosban töltötték,
Teréz körúti lakásukban; de ügyvédi irodáik is ott voltak. Ferenc úr
– ahogyan a régiek mesélték – igen nagy aktivitással vigyázta az
uradalom gazdálkodását, és gondot fordított arra, hogy korszerű
gépparkot alakítson ki. Önmaga autóval hajtott ki a birtokra, majd
vissza a fővárosba. A kastélyhoz szép kastélykertet is varázsolgat
tak, ami már sokkal jobban sikerült. (GA 103/1996)
Amikor mindez történt, apám még más tájakon kereste a boldo
gulást, s bizonyára azt sem tudta, hogy létezik ez a település.
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De annak is eljött az ideje, csak meg kellett várni, hogy apám
hazavergődjön a 2. világháborúból, s önmaga is rájöjjön arra: össze
lőtt lábaiv al már nem győzheti azt a nehéz munkát, amit a klementinai tehenészet tartogatott számára. 1941. decemberében, Mikulás
estéjén, két mankóval tért haza, majd a miskolci kórházban gyógyí
tották. Megmenekült a háborútól (?), mert katonai szolgálatra már
nem alkalmazhatták. Ezután keresett egy kisebb uradalmat, ami
számára jobban megfelelt. Ilkamajort választotta, ahova 1942. tava
szán megérkezett Csankó József és családja. (GA 363/2003, GA
181/2000)
Milyen volt Ilkamajor 1942-ben?
Amikor megérkeztünk a fővárosba, apám még tett egy rövid
kitérőt a családdal: meglátogattuk az Állatkertet, álmaink paradi
csomát. Nem számolok be élményeinkről, mert hosszúra nyúlna a
viszszaemlékezés. Csak egy esemény érdemes arra, hogy megörö
kítsem. Ez pedig Cilike sorsa, mert erre a névre a klementinai macs
kánk hallgatott. Tovább nem bírtunk vele, ezért apám kivette a
kosárból és szabadon engedte. Húgom nagyon siratta, de nem tehe
tett semmit apám ellenére…. A Nyugati pályaudvaron szálltunk fel
a vonatra, majd nem sok idő múlva Gödre érkeztünk, ahol Móricz
Géza bácsi várt reánk egy könnyű hintóval. Fél óra múlva megérkez
tünk – és most már véglegesen – állomáshelyünkre: Ilkamajorba.
Előveszem vázlatomat, hogy segítse visszaidézni e település
elhelyezkedését, főbb jellemzőit. Ilyen rajzocskákra szokták mon
dani: hevenyészett, lépték nélküli, s más effélét. Ez igaz. De ne
feledjük: gyermekkoromat szólítottam meg és azok a képek járják
át gondolataimat, amelyeket akkor tapasztaltam. Ha van is tévedés
a hajdani Ilkamajor alaprajzában, azok nem lehetnek számottevőek
és nem változtatnak a lényegen.
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Magyarázatok:
1. Új kastély
2. Régi kastély
3. Intézői lakás
4/a Lakások
4/b Lakások
4/c Lakások
4/d Lakások
5. Szíjgyártóműhely
6. Garázs
7. Lóistálló
8. Hűtőház
9. Harangláb
10. Áramfejlesztő
11. Takarmányos
12. Tehénistálló
13. Hizlalda
14. Kerekeskút

15. Intézői iroda
16. Bognárműhely
17. Kovácsműhely
18. Gépszín
19. Siló
20 Kukoricagóré
21. Jégverem
22. Baromfiudvar
23. Kertészet, melegágy
24. Kút
25. Víztorony
26. Kerekeskút
27. Sertésólak
28. Magtár
29. Kukoricagórék
30. Ököristálló
31. Hídmérleg
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Essék inkább szó a major leírásának főbb elemeir ől.
Gyönyörű kastélykert (erre még visszatérek) a régi és az új kas
téllyal; négy épületben laktak a cselédek és alkalmazottak (bár a 4/C
épület teljesen korszerűtlen volt); az intézői lakásba a víz is be volt
kötve; a településnek 1932-től saját, 110 Voltos áramfejlesztő-be
rendezése, a kastély és a gépészlakás között telefon összeköttetése
volt; az istállók korszerűek, önitatóval felszerelve; három kút és a
víztorony biztosította a vízellátást; a géppark megfelelt a gazdálko
dás zavartalan kiszolgálására, mert traktor, lokomobil, cséplőgép,
elevátor, fűkaszáló, szecskavágó, vetőgépek; igásállatok: lovak,
ökrök és 1 pár bivaly elegendő volt a szükséges munkálatok elvég
zéséhez. 4+1 parádéslovat is tartottak, de kihasználtságuk nagyon
lecsökkent a háborús években. Kertészete is volt, és jól működő
bognár- és kovácsműhelye; a tehenészet korszerű volt (emlékezetem szerint: 70-80 fejőstehén) és az átlagosnál nagyobb hozamú
tejellátást biztosított; sertésnevelő és a hizlalda is jól szolgálta a
gazdálkodás eredményességét; birkatartással nem foglalkoztak;
aprójószággal a kastély ellátását biztosították; mintegy 40-50 kh-on
egy dinynyés bérlő gazdálkodott.
A gazdaságban a rozs- és kukorica termelés főágazat volt, de
vetettek: árpát, zabot, repcét, cikóriát, zabosbükkönyt, marharépát,
napraforgót és lucernát is. Rétműveléssel is foglalkoztak. Szőlő- és
gyümölcstermelés jelentéktelen volt, bár a kastélykert mellett és a
szérűskertben található gyümölcsös az uraság ellátását szolgálta.
A régiek elmondása szerint a hajdan telepített szőlőt már nem pótol
tatta az uraság, s a régi tőkék elerőtlenedtek és kipusztultak. A régi
kastély pincéjében már hiáb a vártak a hordók a homoki borokra …
A kastélykert igazán megérdemel külön is néhány mondatot,
mert az gyönyörű volt. Évszázados fenyőfák óvták a régi kastély
környezetét, s ezek voltak a hajdani idők megmaradt emlékei. Gesz
tenyék, platánok, madárcseresznyék, nyírek, különféle díszfák és
cserjések dicsérték a hozzáértő kertész munkáját. Rendezett utak és
sövények határolták el a kastélykert egy-egy elemét, s így azok
önálló ligetként élték világukat. A kastélykertet drótkerítéssel és élő
sövénnyel határolták el a major lakóitól és a kíváncsiskodók elől.
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Megismertük tehát Ilkamajor adottságait, felszereltségét, gazdál
kodási területeit, s így rátérhetünk az ott élő alkalmazottak és cselé
dek sorsára, munkájára. Életüket már eleve befolyásolta, hogy a
századforduló után is olcsó volt a magyar mezőgazdasági munkaerő,
s nem sok értelme lett volna a helykeresésnek, a vándorlásnak. Akik
megtelepedtek Ilkamajorban érezhették, hogy az átlagos javadalma
zás (kommenció) egy kevéssel jobb, mint amit másutt tapasztaltak.
Itt negyedévenként készpénzt is kaptak. (birtokomban van egy lista,
eltépve, dátum nélkül, amelyből mégis kiolvasható, hogy a cselédek
nek 45 pengőt, az alkalmazottaknak 70-75 pengőt fizettek egy
negyedévre.) A villanyvilágítás ingyenes volt. Természetbeni juttatá
sok voltak: kenyérnek való gabona, tej, só, tüzifa, vagy helyette tus
kószedés. Megfelelő termőföldet kaptak (a jobb földterületeken) a
burgonya és kukorica megtermelésére, amely önmaguk és állataik
ellátását szolgálta.
Minden család kapott konyhakertet, ahol zöldségféléket ter
meszthettek. A földterületek szántása, a termények hazaszállítása
ingyenes volt. Sertést, baromfit (nyulat) mindenki tarthatott; szal
mát az uraság biztosított. A munkaidő általában: napkeltétől nap
nyugtáig, de az állatokkal dolgozóknak minden vasárnap és ünnep
nap is munkával telt el. Szabadság nem járt, de halaszthatatlan
esetben mindig megtalálták a megoldást, ha valaki nagyon szorult
helyzetbe került. Orvosi ellátásról a földbirtokos úgy gondoskodott,
hogy szerződést kötött a felső- vagy alsógödi körorvossal, aki gon
doskodott a beteg kezeléséről.
Nehéz körülmények között dolgoztak az Ilkamajorban élő cselé
dek és alkalmazottak. A frontról érkező hírek még nyomasztóbbá
tették a hangulatot és fokozták a bizonytalanságot.
Néhány gondolat a Schäffer-családról, mint Ilkamajor gazdáir ól.
Emberségesek, megértőek és segítőkész emberek voltak. A gaz
daság vezetését Fülöp ispánra bízták, de a felügyeletet nem hanya
golták el, és a legfontosabb hónapokban (májustól-augusztusig)
többnyire a kastélyban éltek. Schäffer Bódog, gyermekeit Ferencet
és Pált, és Lada Mária nevű nevelőnőre bízták.
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A fiúk Édesapjukat, majd később a nevelőnőt is, a kastélykert kele
ti részében temettették el.
Schäffer Pál, református lévén, aktívan bekapcsolódott a felsőgödi református közösség egyházi életébe és mint presbiter, komoly
anyagiakkal járult hozzá a református templom építéséhez.
A világháború utolsó vihara megpecsételte a két Schäffer testvér
sorsát, annak ellenére, hogy már a szüleik kikeresztelkedtek, az egy
más után hozott „faji törvények” és a rendeletek alapján, zsidónak
számítottak, Ferencet és Pált németországi koncentrációs táborba
szállították. Innen a két testvér nem tért vissza. Pál felesége és a gyer
mekeik, Budapesten életben maradtak. Ők ma is a fővárosban élnek.
A háború utáni földosztás, most már végleg megváltoztatta a bir
tok sorsát. 1947-ben a Schäffer hozzátartozók exhumáltatták a nagy
apa és a nevelőnő sírját, de ezt követően az ilkamajoriak közül senki
sem tudott többé semmit a Schäfferekről.
Tekintsük át az ilkamajori emberek életét, családi helyzetét.
Fülöp ispán (utónévre nem emlékszem) tartotta kézben a birtok
termelésének irányítását, szervezte a munkát és tervezte a soron
következő feladatokat. 1942 tavaszán megvált Ilkamajortól, mert a
területileg megcsappant birtok személyi jövedelmére negatív hatás
sal volt. Az üresen maradt lakásban néhány Bócsáról idetelepített
családot helyeztek el, amíg az ONCSA-házuk felépült. Apám inté
zői megbízást kapott a birtok vezetésére, a termelés folyamatossá
gának biztosítására, de irányítania kellett a betelepülők családi házai
építőanyagain ak beszállítását a gödi vasútállomásról, amit főleg
ökörfogatokkal végeztek. Ekkor már Ilkamajort elvették (kisajátították) a Schäffer-testvérektől, és azt a Pest Megyei Közjóléti Szö
vetkezet gondnoksága alá helyezte Endre László alispán.
Nagy erőkkel (a családtagokat is bevonva) végezték a Bócsaiak
házainak építését, mert az idő sürgetett, hiszen a családok sátrakban
és egyéb ideiglenes épületekben laktak. Az első házszentelés: 1942.
augusztus 20-án volt, majd az év végén minden család átvehette új
otthonát. 1943 őszén mi is beköltöztünk az intézői lakásba, amely
megfelelő kényelmet adott a héttagú családnak.
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A Schäffer birtok alkalmazottai a tárgyalt időben
Sinka Gyula vadőr. Alapos felkészültségű szakember volt; vál
las, izmos testalkatú; fizikailag minden nehézségen felülemelkedő
egyéniség, aki szerette a rendet, a pontosságot, s ezért szigorúan
megkövetelte másoktól is a következetességet. Irányította a napszá
mosokat, nyilvántartást vezetett az elvégzett munkáikról. Székely
ember volt, Sepsiszentgyörgyről „lépett” meg a románok elől, nem
sokkal Trianon után, amire bőven volt oka, – ezt gyakran emlegette.
Népes családja (József, Gyula, Ferenc, János, Mária és László)
eltartása mindvégig ösztönözte a sikeres munkára. Fiaiból szakem
berek lettek; József egy fővárosi szállítási vállalat igazgatója volt;
Mária tisztviselő lett, Budapesten él; sajnos a Sinkák közül már csak
egyedül.
Móricz Géza parádéskocsis. Szakmájában az ezermesteri címet
méltán megkaphatta volna, mert minden fortélyát ismerte a lóneve
lésnek és az ezzel összefüggő feladatoknak. Csak bámulni tudtuk,
amikor vadonatúj lószerszámokat gyártott és puha szíjcsíkokkal
öltögette a készülő hámot. Csendesen beszélt, kissé vontatottan, de
mindig érthetően. Megjárta az első világháború poklait: egy zászló
aljparancsnok lovásza volt. Érdemeit, sebesüléseit kitüntetésekkel
jutalmazták. Öttevényből érkezett Ilkamajorba. Vasárnaponként
ünneplőbe öltözött, majd utoljára megvált bajúszkötőjétől is, és
elindult Felsőgödre, a nagymisére, onnan pedig a Frontharcos Szö
vetségbe. Ez minden vasárnap így volt, ha esett, ha fújt! Családjáról
példamutatóan gondoskodott (Anna, István, Miklós, Erzsébet,
János), nevelésükkel sokat törődött. István fia, mint hegyivadász
szolgált, de nem tért vissza a Kárpátok között dúló harcokból és
semmiféle hírt sem kaptak róla soha. Örök keserűsége volt ez a szü
lőknek. Anna, Miklós, Erzsébet Újtelepen, illetve Gödön élnek.
Burián Kozma József gépész-kovácsmester. A mai halandó
képtelen lenne azt a manuális munkát elvégezni, amit ez a szakem
ber egy hosszú életen át megvalósított. Olyan szerteágazó feladatai
voltak, amelyek újabbnál-újabb kihívásokat jelentettek számára.
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Csak felvillantom a legfontosabbakat: a gőzgép, a traktor, a cséplő
gép működőképességének biztosítása; szekerek, hintók vasalása;
lópatkolás; a víztorony vízellátásának zavartalansága; csapok, cső
hálózat javítása; vetőgépek, ekék és más talajművelő eszközök elő
készítése, s mindemellett: gondoskodnia kellett az áramellátás
folyamatosságáról is. Mellette csak egy inas szorgoskodott (Sinka
Jancsi, mint őt megelőzően József testvére is), de voltaképpen ez a
temérdek munka az ő vállára nehezedett. Komoly, megfontolt
ember volt. Nyugat-Dunántúlról került a gazdaságba, és itt is
maradt. Gyermekeit (Irén, József, Mária) taníttatta, s mindhárman
felsőfokú iskolát végeztek. Irén a fővárosban tisztviselő volt; József
a honvédelmi minisztérium magas rangú tisztjeként ment nyugdíj
ba; Mária textilmérnök és gyárigazgató volt.

Burián Kozma József és családja 1943-ban
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Kuklis János bognármester. Igazi szakember volt, minden
famunkája egy-egy remek alkotás. Megbízható, józan gondolkodá
sú, fáradhatatlan és dologszerető. Ha elkészült egy új szekér, mi
gyereket, körbevettük, úgy csodáltuk; de csodálatunk már két
embernek szólt: a bognárnak és a kovácsnak, mert osztozniuk kel
lett a dicsőségben. Ragyogott, csillogott minden az új alkotáson és
könnyedén gurult a műhely előtti udvaron. Ha betekintettünk a
műhelybe, bizony nem úsztuk meg csak bámulással a látogatást,
mert ilyenkor János bácsi kihasználta az alkalmat és hajttatta velünk
a köszörűkövet, ami nem volt könnyű mulatság. Morva származású
volt, felesége pedig német ajkú, aki eléggé törte a magyart. Gyerme
keit (Mária, János, Ilona) nagyon szerette és taníttatta. János fiáb ól
autószerelő lett. Ilonát egy brassói származású katona vette felesé
gül és vitte magával még a háború befejezése előtt.
Berecz Mihály kertész. Hozzáértő és nagy szorgalommal dol
gozó ember volt. Az 1942-es kisajátítás, a birtok területének megfo
gyatkozása a kertészetet nagyban érintette, mert az épülő falu par
cellái elfoglalták a gyümölcsös jó részét. Munkáját, szakértelmét
feleslegesnek tartotta, ezért 1943 tavaszán elköltözött, máshol
keresve boldogulást. Családjára nem emlékszem, csak egy kisleány
ra, akit Katónak hívtak. (A kertész lakásába mi költöztünk át, ahol
öcsénk, 1943 júliusában a világra jött.)
Berecz József magtáros. Megbízhatóan és pontosan dolgozott.
Szerette a rendet, az átláthatóságot, ami a terménytárolásnak nélkü
lözhetetlen eleme. A tárolt terményekről szóló kimutatások napra
készek voltak, azokról bármikor el tudott számolni, ha az uraság azt
szükségesnek látta. Gyermekei (József, Julianna, István) eltartásáról
odaadóan gondoskodott. 1944-ben behívták frontszolgálatra, s csak
1946-ban került haza amerikai hadifogságból, megrokkant egész
séggel. Gyermekeiről csak annyit tudok, hogy József már nem él.
Pálinkás János tehenes. Szorgalmas és a szakmáját szerető
ember volt. Jól bánt az állatokkal, törekedett a pontosságra. Sokat
kellett dolgoznia a tehenészetben, hiszen a kézi fejés igen fárasztó
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munka volt. A tejet a hűtőházba szállították, ahol átszűrték, hűtötték
és kannázták, majd a tejeskocsis Felsőgödre szállította. Nagy csalá
dos ember volt Pálinkás János (Anna, Margit, Ferenc, László, And
rás, Erzsébet, István), bizony főhetett a feje, hogy ellátásukat meg
oldja. Apám minden megpróbált, hogy segítse a gyermekek sorsát,
olykor valamiféle segéllyel, vagy használt ruhával. A gyerekek
életrevalóak voltak, elevenek és egészségesek. Felnőttek, munkások
lettek. Alsógödön többen éltek közülük. Ma már csak István él,
Alsógödön lakik.
Dobcsányi József tehenész. Értette szakmáját, szerette az álla
tokat, megbízható dolgozó volt. A fiatalabb családfenntartók közé
tartozott, de máris népes leánysereg vette körül, ha fáradtan hazaért
a munkából. Pontosan nem emlékszem, de úgy rémlik, hogy hat
vagy hét leánygyermeke volt, majd végül fiuk is született, a kis
Dodó. Elképzelni se lehet, mit jelentett annyi apróságot ellátni,
hiszen a legnagyobb sem volt több 11 évesnél! Apám szemet hunyt,
ha a tejjárandóság dupláját adták ki a családnak; ha elfogyott a
gabonájuk: előleget adatott; segélyt szerzett a vármegyei előljáróktól. A tanyai asszonyok is sokat segítették e népes családot. Sorsukat
nem ismerem, de annyit tudok róluk, hogy Felsőgödre költöztek, és
Dobcsányi József gyári munkás lett.
Oláh Sándor tehenész. Nagyon fiatalon csöppent bele a cseléd
sorsba: muszájból. Meghalt a családfenntartó, így örökébe lépett a
legidősebb fiú. Eljöttek Szabolcsból, hogy biztosabb megélhetéshez
jussanak. Igyekvő, szorgalmas és józan munkása volt a tehenészet
nek. Nem volt más választása: gondoskodni kellett a testvéreiről
(Erzsébet, Borbála, István, Mihály, Imre, Ferenc), hogy mindannyi
an boldogulhassanak. A lányok a fővárosban dolgoztak: szövő-fonó
munkások lettek. A nagyobbacska fiúk gyermeknapszámba jártak.
Felnőttek, családot alapítottak; Gödön, Dunakeszin laknak, mint
munkásemberek.
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Medveczki János tehenész. A legtapasztaltabb szakembere volt
a tehenészetnek. A bikatartás, a borjúnevelés, a takarmány porciózá
sa munkaköréhez tartozott, csakúgy, mint a tejkezelés. Két fia volt
az első házasságából, akik nem velük éltek. Második házassága
gyermektelen maradt. Megbízható, pontos munkaerő volt. További
sorsát nem ismerem.
Poholányi József sertésgondozó. Egyedül végezte ezt a sokrétű
feladatot, amit csak szakértelme tudott elviselhetővé tenni. Sertés
nevelő, kanász: egy személyben. Egy gyermeke volt, Lacika, aki
1943-ban meghalt. Anyósát is ő tartotta el. 1944 elején frontszolgá
latra vitték, ahonnan soha nem tért vissza.
Tóth Ferenc fogatos. A leghozzáértőbb és a legjobb szakembere
volt a gazdaságnak. Lovaira úgy vigyázott, mint a szeme fényére, s
azok meg is hálálták a gondoskodást, mert megbízható társak voltak
a munkában. A tejszállítást is ő végezte, ami nagy felelősséget,
figyelmet és pontosságot követelt. Alacsony, erős testalkatú ember
volt Tóth Ferenc: jó kedélyű, nótakedvelő, hangulatteremtő is egy
ben, mert gombos harmonikájával sok táncos estét és vidámságot
teremtett a gazdaság népének. Három gyermeke (Mária, Erzsébet,
Ilona) mindvégig érezhette a derék szülők szeretetét. Ők is gödi
lakosok lettek.
Kozma Sándor fogatos. A szabolcsi bizonytalanságból érke
zett, ahol nem tudta eltartani népes családját. (Sándor, Anna, Lász
ló, Miklós, Mihály, Ilona) Ilkamajort választotta, ehhez a gazda
sághoz fűzte reményét. Kitartóan dolgozott: erős testalkatú és
nagy munkabírású ember volt. Sokat nélkülöztek és szenvedték az
akkori világ embertelenségeit. De bíztak abban, hogy a felnövek
vő gyermekeik majd megkönnyítik a család életét. Fiaik, leányaik
szakmunkások lettek, de Sándor felsőfokú végzettséget szerzett és
Dunaújvárosban dolgozott. A többiek gödi lakosok lettek. Sándor
és László már nem él.
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Berecz János fogatos. Szorgalmas ember volt, hozzáértő, meg
bízható és kitartó. Ismerte a tenni valókat, hiszen nagy jártasságot
szerzett az elmúlt évek során. Munkáját kifogástalanul végezte,
lovairól aprólékosan gondoskodott. Ő járt a váci malomba is, mert
az uraság ott őröltette a gabonát; olykor a rákospalotai olajütőbe is
fuvarozott. Egy leán ya és egy fia volt: Erzsébet és Mihály, 1944-ben
behívták, a frontra került, majd amerikai fogságba, ahonnan csak
1946 végén tért haza. Később már Felsőgödön laktak, de sorsukról
nincsenek ismereteim.
Benkó Mihály fogatos. Az idősebb generációhoz tartozott, s így
nagy jártassága volt a fogatos munkában. Fiatalon Amerikában is
dolgozott. Szorgalmas és pontos ember volt. Vele lakott a fia is
(Benkó István, gyári munkás) feleségestől. Két unokája volt: Mária
és Erzsébet. Az utóbbiak Gödön élnek. Benkó Mihály a gödi harcok
során halt meg.
Berecz György alkalmi munkás. A Berecz família legidősebb
tagja. Valójában, alkalmi munkás volt, mert a folyamatos munka
végzésre már képtelen volt. Dolgozott a kertészetben (a fia mellett),
csőszködött a kastélykertben és a dinnyeföldeken. Olykor egy-egy
fuvart is rábíztak, ha nagyon szükséges volt. Eltartásáról csak rész
ben gondoskodott a család, ezért megpróbált magán segíteni.
Az ilkamajori harcok alatt életét vesztette.
Kapala János alkalmi munkás. Hosszú éveken át volt cselédje
az uradalomnak, de megöregedett és folyamatos munkát már nem
végezhetett. Együtt élt leán yával, vejével és unokáival. Herr Ferenc
gyári munkás volt, felesége (Ilon néni) állandó napszámosa volt az
uradalomnak; a leányok: Mária, Ilona, Borbála még kicsik voltak.
Kapala Jánosnak apám folyamatos munkát adott, tehát nem maradt
kereset nélkül. Feladata volt a „Csillag” (egy lipicai kanca) ellátása,
szerszámozása, ki- és befogása, a kis hintó karbantartása. De a hiz
lalda felszámolásáig ott is volt teendője.
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Minden reggelikor, délben és uzsonna időben neki kellett a harang
láb kis harangját megszólaltatni. Erre büszke is volt! A leányok még
élnek, Gödön laknak, az öregek már régen nincsnek.

Parádésfogat, befogás közben, takarva Kapala János

Az ökörfogatosokról. Itt már sokszor pislákol az emlékezetem,
aminek elsősorban az az oka, hogy a béres családok közül többen
elhagyták Ilkamajort, még 1942 tavaszán, amikor mi odaérkeztünk.
A másik ok pedig az volt, hogy a kisajátított birtok megmaradt
szántóföldjének megmunkálásához kevesebb igaerőre volt szükség,
ezért a Közjóléti Szövetkezet eladta vagy más uradalmakba szállíttat
ta az igavonók egy részét. A megüresedett ököristállóban kaptak
helyet a bócsaiak lovai, tehenei. (Visszaemlékezésemet nővérem
terelte a helyes útra, hiszen azokban az időkben ő már felnőtt volt.)
A megmaradt fogatosok a nehezebb munkákat végezték: őszi, tavaszi
szántást, a termények behordását, faszállítást, trágyahordást. Az álla
tok zöme nagy szarvú, magyar szürkemarha volt. Szelídek, munkabí
róak és megbízható igásjószágok voltak. László László elsőbéres.
Felelős volt a munka elosztásáért és elvégzéséért, az állatok ellátásá
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ért, a felszerelés megóvásáért és javításáért. 1944 tavaszán elköltö
zött. Rados János is béres volt, de felesége halála után más urada
lomba szegődött. Romonyák Sándor is csak rövid ideig dolgozott a
majorban (Lajos öccsével együtt), mert 1943 őszén behívták katoná
nak; a harckocsizókhoz került: lövegkezelőnek. Soha nem tért vissza
a háborúból. Lajos is elment, és Sándor-majorban élt. Mogony
Ferenc (Pál?) is rövid időt töltött az uradalomban; behívták, a frontra
került és (tudomásom szerint) nem tért vissza. Bizony, egy időben
már napszámosok munkája lett az ökörfogatok hajtása, a jószágok
kezelése, ellátása, mert a behívások ellen nem volt apelláta.
Horváth János dinnyés. Csányiak voltak és a szezon után haza
költöztek, majd tavasszal visszatértek. Az uraságtól bérelt földön
gazdálkodtak és a haszon (a szerződésben foglaltak szerint) fele
részben lett megosztva. A dinnyeföld helyét minden évben változ
tatták, amit az uraság megszántatott. Horváth János és felesége (Ilka
néni), valamint gyermekei: Ilona, Margit és László voltak a „moz
gatói” ennek a vállalkozásnak. (Egy régi papíromon látom, hogy 30
kh-hoz kértek istállótrágyát.) Tavasztól nyár végéig foglalkoztatták
a napszámosokat. A főváros közelsége biztos piac ot jelentett szá
mukra. Emlékszem, amikor elkezdődött a sárga-, majd a görögdiny
nye érése, sorra érkeztek a MATEOSZ-teherautók, hogy a budapes
ti piacokra vigyék az árut. A dinnyés lakókunyhó környékén hatal
mas prizmákban tornyosultak a piros bélű, fekete magú gyümöl
csök, és tele volt a levegő sárgadinnyeillattal. Soha jobb ízű dinnyé
ket nem ettem! Termeltek még étkezési tököt, paradicsomot és
uborkát. 1943. őszén már végleg Ilkamajorban maradtak (a helyünk
re költöztek), mert Ilonka férjhez ment Mester Ernőhöz, majd
Felsőgödön, a Vilmos császár úton házhelyet vettek és virágkerté
szettel foglalkoztak. Apámék komaságba kerültek Horváthékkal,
mert Laci fiuk – 1943-ban – bérmakeresztapám lett.
Aratómunkások; cséplés.
Ez idénymunka volt, amit erre az alkalomra szerződtetett arató
brigádok (kaszások, marokszedők és kisegítők) végeztek.
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1942-ben mezőkövesdiek, 1943-ban sződiek; majd 1944-ben a
helyiek állították össze brigádjaikat, hogy a gabonakeresztek meg
határozott hányada fejében elvégezzék ezt a nagyon nehéz fizikai
munkát. Mindenki iparkodott, szorgalmasan dolgozott, mert az idő
járás beleszólhatott a munka menetébe, ami tétlenségre ítélhette a
vállalkozókat. A szerződésben az aratók élelmezési és elhelyezési
megoldásai is szerepeltek, amiről az uraság (ispán) és a bandagazda
naponta váltott szót. A cséplés befejezése után az uraság vendégül
látta a munkásokat és közösen ünnepeltek.

Mezőkövesdi aratók munkában

Ilkamajori élet 1942-44-ben.
Nem tehetek mást, hiszen gyermekkorom mondatja ki velem a
hajdani érzelmeket, mint leírni: szabadon éltünk, szertelen ember
kék voltunk, még keveset nélkülöztünk és a világ változásainak
veszélyeit alig érzékelhettük. Gyermekek voltunk: tíz-tizenkét éve
sek, a kamaszkor küszöbén. Még nem volt önálló feladatunk, csak
az iskola, a tudomány fellegvár. Az pedig Felsőgödön volt; oda
indultunk el reggelente, csak úgy gyalogosan; nem volt sok az a
három kilométer. Olykor a tél megnehezítette ugyan az utat, de
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átgázoltuk a hófúvásokat is, mint váratlan akadályokat, mert elkésni
nem akartunk. Móricz Miki, Sinka Laci és jómagamból állt az a
„trió”, akik baráti közösséget alkottak; tehát együtt mentünk és
érkeztünk. Emberséges, áldott emlékű tanító úr? Karabélyos Kál
mán volt, aki kézzel-lábban magyarázta az Árpád-ház királyok his
tóriáit, történelmét, meséjét, hogy megmaradjon valami a tanyasi
koponyákban…
Az 1942-43-as tanévben – az alsótagozatosok részére – a régi
kastély termeiben kezdődött meg a tanítás. Egy szarvasi tanítónő:
Vitális Ilona vállalta ezt a nehéz feladatot. Ugyanott kapott helyet az
óvoda is, Jakab Aranka vezetésével, aki Csengődről került az urada
lomba. Ez már kedvező változás volt, mert sokat segített a szülőkön.

Vitális Ilona tanítónő,
Jakab Aranka óvónő,
egy katonával
a Schäffer kastély teraszán

Húgommal, 1944. március 15-én
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1943. március 15-én az óvodások csoportja az ünnepség előtt

1943. március 15-én az alsó tagozatos osztályok az ünnepség előtt
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1944. március 15-én nagyon izgalmas szerepet kaptam a
felsőgödi iskolában: a Nemzeti dal-t szavalhattam, Karabélyos Kál
mán tanító úr jóvoltából. Kicsit lámpalázas voltam, de a verset nagy
átéléssel adtam elő, nem akadtam meg, csak mondtam, mondtam
folyamatosan. Egy tábla csokoládé volt a jutalmam …
A majori asszonyoknak, a felserdült fiúknak, lányoknak lehető
ségük volt napszámba járni. Az uradalom kukoricájában kapálást,
törést, szárvágást vállalhattak; silózáskor taposták a szecskázott
takarmányt, rostáltak a magtárban, szénát gyűjtöttek, s azt az istálló
padlásán elterítették. Tavasszal folyamatosan dolgozattak Horváth
dinnyésnél, gyöptéglákat raktak a melegágyakba, azokat kifurkálták
és belehelyezték a csíráztatott dinnyemagot. A palánták kiültetése,
majd a kapálás is kereseti lehetőséget adott.

Repcemag cséplés 1943-ban

A fiúknak sokféle munkájuk akadt. Ekekapáláskor vezetni kel
lett a lovat a kukoricásban, a dinnyeföldön; a görögdinnye indáit
berakni a sorba, majd kapálás után visszatenni eredeti helyükre;
nagy kosarakban hordani a fészektrágyát. Dinnyeéréskor az út mel
lé vinni az érett gyümölcsöket, amiket Ilka néni vágott le az indáról.
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(Volt cipekednivaló: a 10-12 kg-os dinnyék húzták a gyermekkezet,
mert olykor elég távolra kellett vinni.) Egy-egy pászta megszedési
után, Ilka néni hatalmas szelet dinnyét nyomott minden gyerek kezé
be, hogy erőt merítsenek belőle. A lányok a sárgadinnyét, a paradi
csomot, az étkezési tököt szedték, Horváth Ilonka felügyeletével.
Az erősebb fiúk (Pálinkás Ferkó, Oláh Pista, Móricz Miki,
Berecz Miska) már ökörfogatokkal is dolgozhattak. A felnőttek meg
rakták a szekeret, de a kévéket a fiúk adogatták fel, s aztán bevezet
ték az ökröket a magasodó asztag mellé, ahol volt segítség. Aratás
után a tarlóbuktatás egy részét is elvégezték. A napszámért járó pénzt
(pénteken) Sinka Gyula vagy Horváth János fizette. Újtelep felépü
lése után az ottani lakosok is keresték a munkaalkalmat, mert kellett
a pénzt, a kereset, hiszen sokan nagy családdal érkeztek.
Mi, gyerekek, nagyon
élveztük azt a szabadsá
got, amit Ilkamajor adott,
hiszen mindenhor meg
fordultunk, semmi nem
zárult be előttünk, ked
vünkre csavaroghattunk.
Móricz Miki, Sinka Laci
és jómagam a kastélyker
tet is bejárhattuk, de sem
miféle kárt nem okozhat
tunk, a nyugalmat, a
csendet nem zavarhattuk.
Ekkoriban már érkeztek
az új tisztviselők, „uraso
dott” a kastély, és már
konyhát is vezettek.
A főszakácsnő fiacskája,
Jocóka, is hozzánk csapó
dott, ami csak előnyöket
jelentett számunkra, mert
Kovács Jóska, Csankó Miklós
édes
anyja minden finom
és Móricz Miki 1944
ság
g
al ellátott bennünket,
nyarán a kastély teraszán
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és örült, hogy csemetéje ilyen barátokra lelt. Olykor a gyümölcsös
nek is vendégei voltunk, mert Berecz Gyuri bácsi „engedélyezte” a
hivatalos dézsmálást.
A legélvezetesebb mégis az volt, ha apám az alsógödi postára
küldött, s ilyenkor a Csillagnak is akadt futkároznivalója. Kapala
bácsival befogtuk a lovacskát, aztán felültem a bakra és elindultunk.
Ostor nem kellett, mert elég volt a gyeplőt kissé meghúzni és Csil
lag máris trappolni kezdett, majd újra lépésre váltott. Olykor, ha
vendégek érkeztek, borért küldött apám, vagy a felsőgödi Cseresz
nyés-féle vendéglőbe, vagy a göd-pusztai Regályba. Ilyenkor ciga
rettát is vásároltatott velem, (amiből olykor Sinka Jancsinak is juttattam.)
1944 nyarán 2-3 esetben is élvezhettük Lola néni bábszínházát,
kosztümös mesejeleneteit. A kis lipicaival elmentünk érte Alsógöd
re, felpakoltam bőröndjeit, majd az összegyülekezett nézőközönség
előtt megkezdődött az előadás. Mindig hatalmas siker volt. S már
alig vártuk, hogy újra megjelenjen e kedves hölgy. (GA 195/2001)
Gyermekkorom két helyszíne mindig megmarad emlékezetem
ben. Az egyik a Piócás, a másik a Jancsi-hegy. Pedig egyik se volt
jelentős természeti alkotás!

A leégett Jancsi-hegyi fenyves kárfelmérése
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Apró tavacska volt a Piócás, a régi vizek megmaradt tanúja, de télen
– iskolából jövet – elfáradásig csúszkáltunk a jégen, mert nem tud
tunk betelni vele. A Jancsi-hegy az más volt: romantikusabb. Talán
nyáron szerettük legjobban, amikor illatozott, pompázott a környék
és máshol nem hallható madárdal töltötte be az erdőt. A fenyőfák
hűvösében elfogyasztottuk az uzsonnát, majd a vízmosás nyomvo
nal án
haz as ét ált unk.
Télen szánkózni jártunk a
dombocskára, keresve a
sebes lejtőket, ahova nem
merészkedtek utánunk a
lányok. (1944 nyarán a
fenyves jelentős részre
leégett, két cigarettázó fiú
jóvoltából.)
A vasárnap délutánok
mindig izgalmat jelentet
tek, mert piszkált bennün
ket a vágy a mozi után, de
a szülők engedélye (és
pénze) nélkül nem mehet
tünk. Legtöbbször azért
sikerült kikönyörögni a
beleegyezést, s mi boldo
gan rohantunk Alsógödre,
a Horváth-féle moziba
(„Biciklista Nagyvendég
lő”).
A háború közeledett;
riasztó hírek érkeztek a
frontról. Apámért az
angol rádió magyar adá
sát hallgatták, s levonták
a következtetést: a hábo
Egy óriási napraforgóval, Apám,
rút
elvesztettük. Nincs és
Horváth János dinnyés,
nem
is lesz csodafegyver,
unokája: Sógor Lalika és Kádár Lajos író
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ami fordulatot hozhatna. 1944 április 3-án (a német megszállás után)
az angol-amerikai kötelékek megkezdték az ország bombázását; elő
ször a főváros körül települő ipari központokat, majd más vidéki
célpontokat is. Felbolydult a főváros lakossága, mert aki tehette, biz
tonságosabb helyre vitte a családját, elsősorban Budapest környéké
re. Apám lehetőséget adott Kádár Lajos írónak és Fáy Dezső festő
művésznek, hogy Ilkamajorba költözzenek, feleségektől. (Fáy
Dezsőék nálunk laktak, egy külön szobában.) Fáy Dezső fia, Dodó,
hetente 2-3 alkalommal is meglátogatta a szülőket, és hozta a friss
híreket, amelyek megbízhatóak voltak, hiszen Dodó, vitéz
Nagybaczoni Nagy Vilmos, volt honvédelmi miniszter veje volt.
Fényképeket hozott a terrorbombázásokról, amikor az újságok nem
közölhettek. (GA 370/2003)
Ez időben minden családnak kötelessége volt elkészíteni egy
fedett futóárkot, ahová behúzódhattak légiveszély esetén. Bizony,
hátborzongató volt, amikor a bombázókötelékek megjelentek a
Duna fölött, magasan, kondenzcsíkokat húzva, ami a biztonságos
magasságot jelezte. A levegőben csillogva szálltak a radarzavaró
szalagocskák. A gépek alatt füstpamacsok jelezték a légvédelmi
ágyúk tüzelését. Ekkoriban ismerhettünk meg egy új fogalmat: a
láncosbombát, amelyek hatalmas pusztítást okoztak a célpontok
között. A Duna, mint természetes irány, vezette a kötelékeket, s
azok mindig megérkeztek a tervezett célok fölé. Azt a zajt, azt a
dübörgést nem lehet elfelejteni! (GA 274/2002)
A kastély megtelt tisztviselőkkel, a vármegyeházból kitelepített
hivatalnokokkal, akiket kivontak a bombázások veszélyei alól, hogy
biztonságosabban tudják intézni a megye közigazgatását. Endre
László alispán is megjelent néha, aminek az volt a látható jele, hogy
egész kocsisor (autók) állomásozott a kastély körül. Ez a nagy
nyüzsgés számunkra is adott feladatot, mert mi hordtuk át a konyhá
ra a megrendelt, ám jégbe hűtött, hatalmas görögdinnyéket, amiért
tekintélyes borravalót kaptunk. Nálunk a teraszon, a vadszőlő árnyé
kában, apámék beszélgettek (Kádár Lajos, Fáy Dezső, Horváth
János) és boncolgatták a háború kimenetelének esélyeit. Az asztalon
görögdinnye, főtt kukorica és más finomságok kínáltatták magukat,
de a tanácstalanság és a nyomott hangulat nem volt étvágycsináló.
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(A kúpcserépre felszálló hímpáva is rikoltozni kezdett, mintha a
vármegyeház udvarának biztonságát követelné, ahonnan kihozták,
ide a majorba.)
A bombázás folytatódott, egyre nagyobb károk, személyi veszte
ségek érték az országot. A légiveszélyt jelző szirénák hangjait mi is
érzékeltük, mert a legkisebb légmozgás is felénk sodorta. A Felsőgödöt
ért bombatámadást úgy éreztük, mintha a major közepét érte volna a
találat. Ekkoriban a göd-pusztai karámba is becsapódott néhány bom
ba és nagy kárt tett a lóállományban. Nem ez volt még a pokol elsza
badulása, az csak pár hét múlva következett be, akkor, amikor Szálasi
átvette a hatalmat. Ekkor lépett be a szovjet légierő, hogy éjszakai
(késő esti) támadásokkal tegyék elviselhetetlenné az életet és rette
gésben tartsák a lakosságot. Nem volt célválogatás, objektumkeresés.
A felszálló kötelékek (ekkor már a magyar földről is!) leszórták bom
baterhüket és igyekeztek visszafelé. A fényszórós katonák közremű
ködésével sok köteléket szétszórtak a légvédelmi tüzérek, és számos
bombázót is lelőttek. Szinte nappali világosságot árasztottak a Sztá
lin-gyertyák, amelyek nagy tömegben lebegtek a levegőben. (Másnap
összekeresgéltük a kisméretű ejtőernyőket, de apám megtiltotta a
további begyüjtést. (GA 41/1997)
Vendégeink (Kádárék, Fáyék) visszaköltöztek a fővárosba, mert
már nálunk sem volt biztonság. Szekszárd-Palánk-pusztáról bátyám
is megérkezett, mivel a tanulókat szélnek eresztették.
Az év vége közeledett, a háború befejező szakasza. Apámék bíz
tak, hogy a főváros nem lesz a harcok színhelye és a szovjetek meg
kerülő manőverrel nyomulnak Nyugat felé. Rossz jóslás volt, nem
így történt, sokkal szomorúbb sorsra ítéltetett Budapest. Átéltem,
tudom, de ez már egy másik történet eseményei közé tartozik…
Ilkamajori történetek.
Amikor az alábbi esetet felidézem, csak mosolyogni tudok a tör
téneten; de ha önfeledten nevetnék, az sem lenne túlzás. 1944 nya
rán apámék kitalálták, hogy másnap reggel kimegyünk ürgét önteni,
ezért még előtte fel kell tölteni a lajtot a kiskútnál. Móricz Miki,
Sinka Laci és jómagam feljármoltunk két szelíd ökröt, levontattuk a
lajtot és estig félig telemeregettük. A vezérség, a szakértői szerep
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Kapala Jani bácsira várt; a vízhordók mi, gyerekek voltunk. Másnap
reggel elindultunk a közeli táblára, ahol gazdag zsákmányra
számíthattunk –, Kapala bácsi szerint. Kádár Lajos író, Fáy Dezső
festőművész és apám voltak a szemlélők. Hordtuk a vizet, nyelte az
ürgelyuk meg a homok, a nap is emelkedett már, de bizony a zsák
mány alig szaporodott. Nagyon elégedetlenek voltunk és csak bos
szankodtunk. Amikor elfogyott az a temérdek víz: „terítéket” csinált
Kapala János. Könnyű volt összeadni: négy ürge és egy hörcsög
találtatott elő! Azért mindannyian vidámak voltunk, csak a „főva
dász” volt elégedetlen. Ezt a történetet szépen megírta Kádár Lajos,
Fáy Dezső illusztrálta, s alig múlt el egy hét, máris olvashattuk a
Magyar Föld c. képes hetilapban az ürgeöntésről szóló novellát.
Csak a vége, a „teríték” nem volt valóságos, mert az újságban negy
venöt ürge és húsz hörcsög kiöntése szerepelt. Apám elküldött egy
újságot Kapala bácsinak is, de meghagyta, hogy olvassuk fel neki az
írást. Megtettük szívesen, s az öreg figyelmesen meg is hallgatta;
majd néhány perc múlva megszólalt: „Mindig tudtam, hogy huncu
tok az urak. Ne is higgyetek nekik!” De azért az újságot féltve szo
rította magához.
Sinka Jancsiról és egy hatalmas sasmadárról szól az alábbi törté
net. 1944 júniusa lehetett, amikor napról-napra fogyott a major
baromfiállománya, különösen a rántani való csirkék, a kiskacsák.
S egyszer csak valaki meglátta, hogy lecsap egy félelmetes sas és
felkörmöli az áldozatot, s aztán tovarepül. Sinka Gyula bácsit kér
lelték, hogy lőjje meg a madarat, mert nagyon rákapott a tanyára.
A baj csak az volt, hogy Gyula bácsinak hivatalos elfoglaltsága is
adódott, semmint a sasra várjon. Ez időben Sinka Jancsi kovács
inasként Kozma bácsinál dolgozott, majd harangszókor hazamentek
ebédelni és egy kicsit pihenni. Jancsi gyorsan bekapta az ételt, s
aztán kifeküdt az ólak közé, és várta a madarat, felfelé tartott pus
kacsővel. Három-négy sikertelen nap nem szegte kedvét a vadász
nak, várt türelemmel és éberen. Egyszer csak azt vette észre, hogy
fölötte egy apró pontból kezd kialakulni valami madárféleség, és
gyors siklással közelíti a tanyát. Amikor az ólak felett megjelent:
Jancsi villámgyorsan ráduplázott. Bizony, ez volt a sas utolsó útja.
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Sinka Gyula bácsi a vízmosásban járt, amikor meghallotta a két
lövést, de abban biztos volt, hogy vadászszenvedélytől fűtött Jancsi
fiacskája akasztotta le a falról a tartalékpuskát. Talán százan is
körülvették a hatalmas sast, és nézték, amíg ki nem múlt. Apám egy
húszpengős papírpénzt nyomott az ifjú vadász markába, majd az
előírásnak megfelelően fel is avatták, vagyis: jól elfenekelték…
1944 június első napjaiban megnyitották Budapesten a könyvna
pokat, ahova engem is elvitt apám. Boldogan készülődtem az útra,
bár anyám féltett bennünket a fokozódó bombázások miatt. A könyv
sátrak között Kádár Lajos kalauzolt bennünket, akinek ekkor jelent
meg újra „Tyúkász Péter” c. regénye. Legtöbb időt Sinka Istvánnál
töltöttünk, de előidéztünk Kodolányi János, Veres Péter, Szabó Pál és
László Gyula sátrai alatt is. Apám könyvtára számos dedikált kötettel
gazdagodott, amit a népi írók jelesebbjeitől kapott. Aztán a háború
nem volt tekintettel semmire, legkevésbé apám könyvtárára. De az
élmény megmarad bennem, és boldogan gondolok vissza arra a
fővárosi útra ….

Apámnak, író barátai által dedikált könyvek
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1943 november táján Karabélyos Kálmán tanító úrnak az volt a
kívánsága, hogy osztályunk alakítson két csoportot és betlehemes
játékkal tegyük emlékezetessé Jézus születésének ünnepét. Egy
ötszemélyes darabot fel is olvasott, lelkesítőnek. Tetszett a szöveg, a
karácsonyi énekeket pedig mindannyian ismertük. Összeálltunk, fel
osztottuk a szerepeket. A mi csoportunk: Sinka Laci, Móricz Miki,
Oláh Pista, Kozma Sanyi és jómagam volt. A csodálatos, a gyönyörű
templomocskát Kuklis és Móricz bácsiék készítették, belől szentké
pekkel és elemes világítással. A toronyban még apró harangocska is
hallatta hangját. Sikerrel jártuk a tanyát, de az újtelepiekhez is ellátogattunk… 1944 nyarán aztán egy furcsa szerep jutott a mi kis bet
lehemünknek. Csak annyi történt, hogy Fáy Dezső festőművész meg
látta nálunk, a kamra polcán, a templomocskát, megnézegette, majd
előszedte festőkészletét és olyan betlehemi jelenetet festett számunk
ra, amilyen még nem volt tanyai betlehemben! A háború aztán gon
doskodott róla, hogy ez a művészi alkotás se érje meg a karácsonyt,
sok más emberi értékkel együtt. (Ki volt Fáy Dezső? Festőművész,
grafikus és illusztrátor. Margitay Tihamér és Böhm János volt a mes
tere. Münchenben Hollósy Simonnál tanult. Az olaszországi tanul
mányúton Gulácsy Lajos volt a társa, majd a fővárosban három közös
kiállításuk is volt. 1888-1954. között élt.)
Ez egy háborús történet, amely a főváros első bombázását köve
tően vette kezdetét. Apámhoz egy magyar százados érkezett, nyílt
paranccsal, amelyben elrendelik, hogy egy fényszórós alegységet,
Ilkamajor központtal, kirendelnek a főváros védelmére. Mindenben
segíteni kell a századparancsnokot, hogy az alegység készen álljon
a légvédelem éjszakai harctevékenységének biztosítására. A század
három szakasszal és kilenc fényszóróval érkezett és a 8-as erdő
peremén foglalt „tüzelőállást”. A gulyáságyúk, a kantin a tanyában
kaptak helyet, ahol sátrakban laktak a katonák, az akácos pedig jól
álcázta őket. Az élelmet teherautóval szállították a szolgálati helyek
re. Amikor elkezdődtek az éjszakai bombázások (különösen 1944.
október 15-e után, majdnem minden este az orosz kötelékek támadtak), sorra villantak fel a fényszórók, hogy rátaláljanak egy-egy
bombázógépre, s ezzel a légvédelmi tüzéreknek célpontot adjanak.
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Számos géproncs bizonyította a tüzérek, a vadászrepülők és a fény
szórósok együttműködésének sikerét. 1944 májusában (a vízmosás
árkában) egy felejthetetlen majálist szerveztek a katonák a falu
lakosságának. Ott szorongtunk, tolongtunk a tömeg között, és élvez
tük az előadást, a vidám zenét, a sok tréfás jelenetet. Ez az alegység
1944 november elejéig maradt Ilkamajorban, majd a főváros pere
mére kerültek, addig veszteség nélkül. Csak egy névre emlékszem
vissza: Tőzsér szakaszvezetőre, ő volt a kantinos, és a gyermekek
nagy barátja.
A vármegyeházától került hozzánk Hattyú, egy hófehér szőrű
kuvasz, a világ legveszettebb kutyája. Kozma bácsi már előre elké
szítette a kifutót, mert apámnak megmondták, hogy milyen bizton
sági szabályokkal lehet csak ezt a fenevadat tartani. A kutyát az az
ember hozta ki, aki addig kezelte, mert egyedül csak őt ismerte.
Bizony őrült volt ez a jószág! A nyakán egy csepp szőr se volt, mert
a nyakörvvel lecsiszolta. Az élelmet egy hosszú rúddal tologattuk
elé. Egyszer a kerítésen bebújt egy szép süldő: Hattyú rávetette
magát és a hátáról két tenyérnyi bőrt lehasított, mire a jószág meg
szabadulhatott. Apám kihozatta az állatorvost, aki összevarrta a
sérült részeket. Megmaradt a süldő, és szép hízó lett belőle. Ez a
kutya végül eltűrte, hogy a közelébe menjek, ételt vigyek neki és
megsimogassam. De néhány nap múlva egy szép tyúkot is elkapott.
Anyám kiab álására odaszaladtam, hogy elvegyem tőle. Nekem
ugrott és a bal kezemet csúnyán megharapta. Ezután folytatta a szár
nyas trancsírozását. Apám hazajött a nagy lármára és azonnal intéz
kedett: Sinka bácsival agyonlövette a vármegye kutyáját. Engem
pedig elvitt Felsőgödre, ahol a doktor úr „kiégette” a sebeket. Nyo
mát a mai napig is viselem.
1944 augusztus közepe táján egy német tiszt és lovásza érkezett
az uradalomba, mi éppen a harangláb környékén rúgtuk a labdát,
amikor odalovagoltak. Az intézőt keresték. Elvezettem őket az iro
dához, ahol apám fogadta őket, majd beljebb invitálta az őrnagyot,
hogy meghallgassa jövetele célját. Szinte hihetetlen, amit leírok, de
ez volt a valóság. A német tiszt azt kérte, hogy néhány nap múlva
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érkezik egy fogatolt szállítóoszlop és az állatok számára kér takar
mányt, vizet és pihentetéshez alkalmas helyet. A költségeket azon
nal fizeti, és ő is itt lesz, amikor a német egység megérkezik. Egy
napos pihenés után indulnak Dunakeszi felé, a földúton. A jelzett
időben megérkeztek: körülbelül 200 púpos teve és vagy 150 lófo
gat! Bizony, volt mit bámészkodni a tanyai gyerekeknek! A púpos
tevék megrakva hadianyagokkal (aknavetők, nehézfegyverek,
lőszeresládák); a lófogatokon ruhafélék, felszerelési tárgyak, élel
miszer, sátoranyag, takarmány, stb. Olyan volt az egész, mintha az
Ezeregyéjszaka valamelyik meséje elevenedett volna meg. Ott tén
feregtünk a tábor körül és csak figyeltük azt a sok fáradt tevét, ame
lyeket „leszerszámoztak”, hogy pihenni tudjanak. Bizony, nagy utat
tettek meg, hiszen Kis-Ázsiából érkeztek. Vajon hol lesz a végállo
másuk? Apám nagyon lehangolt volt, mert már véglegesnek vette a
háború elvesztését …
Több mint hat évtized múlt el. Sok víz folyt le azóta; sokan meg
haltak, sokan születtek, sok ember felserdült és megöregedett, s még
több gondolat született s halt meg; sok szép és sok rossz pusztult el,
ami régi. Sok gyönyörű új dolog keletkezett, és még több fejletlen
és torz új dolog jelent meg a világon.
Nem érdekes már az sem, hogy ami az emberrel gyermekkorá
ban történt, arra olyan világosan emlékszik, mintha tegnap lett vol
na? Persze csak a lényeges marad meg, helyesebben az, amit akkor
annak éreztünk. Ezért lehet mondani: a gyermeklélek táplálkozásá
nak is megvannak a külön törvényei. Amit leírtam: szívemből írtam,
de benne Ilkamajor hajdani világát örökítettem meg, ahogyan akkor,
gyermekszemmel láttam. Lehetnek írásomban kisebb tévedések?
Biztosan, de gondoljunk csak arra: hol vannak már a korabeli embe
rek, még a velem egykorúak is, akik segítették volna elkerülni vis
szaemlékezésem pontatlanságait?….
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ÖZV. MLADEK FERENCNÉ

A Gödi Almanach legújabb csodája
Korábban olvashattak már egy csodás történetet, amelyben két
ember, akiket országhatár választ el egymástól, a Gödi Almanach
révén találkozhatott. Olyan két ember, akik máskülönben soha nem
ismerhették volna meg egymást. És az ebből következő megható
esemény volt, hogy Pártos Judit megláthatta 57 éve hősi halált halt
édesapja sírját a kárpátaljai Beregszászon. A történet részletei olvas
hatók a Gödi Almanach 2002 évi kötetében.
Az én mesémben is külfölddel, méghozzá messzi országgal
hozott össze az Almanach.
2003. augusztusában a névnapom alkalmából rendezett ebéden
szűk családomon kívül itt volt a Kanadából gyakran hazalátogató
unokanővérem, Marika is.

Balról a szerző, jobboldalon a Kanadában élő unokanővére
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A kedélyes beszélgetés közben egyszer csak elkezdte kérdezget
ni, hogy ismerek-e egy ikerpárt – lányokat –, akiknek testvére vala
mikor régebben autószerencsétlenség következtében halt meg.
Kíváncsiságára is adott magyarázatot. Odahaza Montreálban vasár
naponként találkozni szokott a templomban vagy a magyar klubban
az ikertestvérek egyikével, a kint élő Terikével. (Vezetéknevét nem
említette, bár lehet, hogy az asszonynév nekem nem is mondott vol
na semmit.) Azt még elmondta, úgy tudja, hogy a másik leány
Budapesten él.
Számomra – 85 éves vagyok – ez az ünnep mozgalmas nap volt,
ezért akkor hirtelenjében hiába törtem a fejem, nem tudtam meg
mondani kikről lehet szó. De két nap múlva eszembe jutott, csak
hogy addigra unokanővérem visszarepült Kanadába. A 2001 évi
Almanachban éppen én emlegettem őket „A harangszóról jut
eszembe” című írásomban, amelyet a Pázmány Péter utcai temető
megújulása és az új harang felállítása kapcsán készítettem.
Sajnos az itthon élő ikertestvér nevét, címét nem tudtam. Ezért
kiírtam a könyvből a Böröczkiék hadiözvegy és árva életéről szóló
részt és levél kíséretében repülőpostával feladtam Kanadába Marika
unokanővéremnek, azzal a kéréssel, hogy juttassa el a kint élő isme
rősének.
Nem sok idő telt el ezután, amikor nagy öröm ért. Felhívott tele
fonon Budapestről Steinbachné, Mária, akit a Kanadában élő iker
testvére értesített a csodás történetről és az írásomról. Elmesélte,
hogy a telefonbeszélgetésükkor együtt zokogtak az örömtől és hogy
azóta már a levelem másolatát is megkapta testérétől Terikétől.
Megbeszéltük, hogy én megveszem az eddig megjelent nyolc
kötet Gödi Almanachot. Nem is sejtették, hogy ezekben a könyvek
ben vannak különféle gödi történetek, köztük az is, amelyik édes
anyjukról és Erzsike húguk szomorú haláláról szól. Mária és Terike
férjhez menésükig Gödön éltek és szívesen gondolnak az itt töltött
évekre.
Október 14-én látogatott el hozzám először Mária, aki nagyon
fiatalos, bár nyugdíjas, de még dolgozik és két unokájával is sokat
foglalkozik. Késő délutánig együtt emlékeztünk a családra – akiket
én jól ismertem – és régi gödi eseményekre.
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Amikor együtt vannak a testvérek – mert időnként ha tehetik,
repülőre ülnek hogy megölelhessék egymást – szeretettel emlegetik
dr. Széllné Debreczeni Mártát, aki felkutatta a gödi hősi halottakat.
Boldogok, hogy az alsógödi római katolikus templom falán lévő
márványtáblát és rajta hősi halott férje Böröczki János nevét édes
anyjuk még láthatta, mielőtt meghalt.
Belelapoztunk az Alma
nach kötetekbe és erről Mári
ának felrémlett, hogy elemi
ben egy osztályba járt a szer
kesztő Bátorfi Józseffel.
Nem felejtik el azt sem, –
mesélte – amikor itt az elemi
ben egyik nap tanítójuk felál
lította az osztályt és elmond
ta, hogy az iskola igazgatója
Pártos Gyula hősi halált halt.
Ők ketten nagyon sírtak, mert
előző hónapban kapták a
megrázó hírt, hogy nevelőap
juk Böröczki Já
nos szin
tén
hősi halott lett.
Késő délután végtelen sze
retettel váltunk el. Megbe
széltük, hogy ha a megszépí
Az ikertestvérek 2003-ban Kanadában
tett gödi sírkertbe kijönnek,
újra meglátogatnak. Meg
ígérte, hogy a sokszor emlegetett 2001. évi Almanach kötetet azon
nal postára adja, hogy Terike és családja mielőbb olvashassa.
A csodás történetet és örömömet siettem megosztani Bátorfi
Józseffel. Nemcsak az általa nagy buzgalommal végzett helytörténész
munkájának újabb sikere miatt, de az ikrekkel együtt töltött iskolai
tanulás okán is. Szívesen gondol ő is – mondta a telefonban – a 60
évvel ezelőtti időkre és szeretne személyesen találkozni Máriával.
Így azután a Máriával megbeszélt időre – valamikor november
végére – meghívtam őt és az Almanach csodájában korábban része
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sült Pártos Juditkát is. Bátorfi József megszervezte még egy iskolatár
suk, Pápai Laci részvételét.
Ezen a délutánon hatan ünnepeltük a régi iskolatársak találkozá
sát emlékek, akkori barátaik emlegetésével, vidám, de olykor szo
morú történetek felidézésével. Pezsgő, pogácsa és más finom süte
mény emelte a hangulatot. Eltartott ez így majdnem estig.

Az iskolatársak: Marika és Jóska és a találkozás szervezője

Pápai Laci feleségével Kovacsik Marikával együtt jött el. Más
programjuk miatt késve érkeztek, ezért lemaradtak az első, lelkes
fényképezésről. De lett még lehetőség pótolni.
Egy 1943-ban készült, az alsógödi elemi iskola IV. osztályosai
nak tablóképét láthatják az olvasók a 2001 évi Gödi Almanach 202.
oldalán. Az ikertestvérek a középső sorban hasonlóságuk – no meg
egyforma ruhájuk – alapján könnyen felismerhetők.
Mivel a találkozó után hamarosan beköszöntött az igazi tél, ko
moly hideg és hó, Marikával csak telefonon beszélgetünk. Ilyenkor
beszámol a Kanadában történtekről is. Például, hogy Terike több
ször előveszi a családjukról szóló írást és nem tudja könnyek nélkül
elolvasni. Ígéri, ha legközelebb hazalátogat, az eddig megjelent
Almanach köteteket, most már a kilencediket is, magával viszi.
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Azért is te
szi majd ezt – mond
ja – hogy el
jus
son Ka
na
dá
ba,
Montreálba, az ott élő magyarokhoz Göd város és az itt készülő
helytörténeti írások híre.

Balról jobbra: a szerző, Pápainé Marika és a régi iskolatársak:
Laci, Jóska, Marika

Már nagyon várom a személyes találkozást Marikával, hogy az
azóta megjelent 2003 évi Almanach két példányát és a kedves társa
ságról készült fényképeket átadhassam. Tőle várom az írásomban
bemutatható képet az ikertestvérek jelenkori együttlétéről. Bízom
benne, hogy Terike hazautazása hamarosan – remélhetőleg 2004ben – elkövetkezik. Akkor vele is megismerkedhetem és szeretettel
megölelhetjük egymást.
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Üzenet

emlékezés Major Józsefre
Bevezető helyett
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon – 1997 december 20-án
– kora délután már szinte üres volt az ipari tanuló iskola. Hazafelé
készülődtem magam is, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy ősz
hajú úr nyit be az iskola ajtaján. Megálltam, hátha segíthetek neki
valamiben. Érdeklődésemre elmondta, hogy Budapestről jött, és a
Polgármesteri Hivatalban érdeklődött egykori hadifogoly bajtársa
lakcíme felől. Mindössze annyira emlékezett, hogy tanító volt és vala
hol Gödön vagy Dunakeszin tanított. Még a nevét sem tudta biztosan.
A hivatalban nem tudtak segíteni neki, de azt tanácsolták, hogy
járja végig a város iskoláit. Így jutott el a „nyomozása” során hozzánk
is. Az iránt tudakozott, hogy nem tanított-e nálunk egy Simon József
nevű tanár. De a nevet nagyon bizonytalanul említette. Mivel én már
27 éve itt tanítok, emlékeznem kellett volna ilyen nevű kollégára, de
nem sikerült. Ezért a részletek iránt kezdtem érdeklődni és megtud
tam, hogy együtt voltak hadifoglyok Jerevánban. Ott – távol a hazától
– ismerte meg és került a bizalmába. Mivel Jóska titokban verseket írt
– ez tarthatta benne a lelket –, nagyon féltette a műveit. Attól tartott,
hogyha rájönnek tevékenységére, elkobozzák tőle az írásait. Vagy, ha
nem éli túl a fogságot, akkor odavész minden alkotása. Ezért ő fel
ajánlotta, hogy lemásolja a verseket, és így is tett. A körlet végén a
föld alá (a bibliájával együtt) elrejtve sikerült megmentenie azt a kis
noteszt, amibe a megkapott verseket rendre lemásolta.
A hadifogságból szabadulva kapcsolatuk megszakadt. Szerette
volna eljuttatni a verseket Jóskának, de nem tudott róla semmit.
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Meg talán nem is volt ildomos kutakodni az egykori hadifoglyok
után. Most – ennyi év után – sem nyugodott meg azonban a lelkiis
merete. Mint mondta élete vége felé közeledve, nagyon szeretné meg
találni bajtársát vagy annak családját. Szeretné megtudni, hogy mi lett
vele, mi lett a versek sorsa és odaadni a lemásolt verseket tartalmazó
kis noteszt.
A legjobb emberrel hozta őt össze a jó Isten, mert én ismertem a
hadifogoly társát. Csak a név nem stimmel, mert Major Józsefnek
hívták az illetőt. Úgy van – csapott a homlokára –, Major bizony és
nem Simon. Bocsássa meg egy öregember tévedését, válaszolta.
Beinvitáltam a szertáramba, és elmesélte a további részleteket.
Mivel nem tudott semmit a volt fogolytársról, szerette volna felvenni
a kapcsolatot vele vagy a családjával. Sajnos későn, mert már kilenc
éve, hogy Jóska meghalt. Elmondtam neki az elmúlt évek történéseit,
és azt, hogy halála előtt az alkotásait rám hagyta. Ezek feldolgozása
folyamatban van és szeretném a verseit megjelentetni.
Búcsúzóul kivittem a teme
tőbe egykori bajtársának
sírjához, hogy kegyeletét
leróhassa. Mielőtt elkö
szönt, átnyújtotta féltve
őrzött kincsét, az Örmény
földet megjárt kis noteszt, a
megsárgult lapokon ceruzá
val rótt, elhalványult ver
sekkel.

Magyar Sándor hadifogolytárs emlékeiv el:
imakönyvével és a cigaretta tárcájával
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Ki is volt Major József?
Major József Kassán született 1917-ben.
Néptanítói oklevelét az egri Érseki Rk. Taní
tóképző-intézetben szerezte. Ezután több
évi vidéki tanítóskodás következett. Részt
vett a II. világháború harcaiban, ahol a doni
áttörést követő visszavonulás során megse
besült. Hadirokkantként szerelt le és került
Gödre. Előbb 1943. 09. 14. – 11. 01.-ig a
Felsőgöd-ilkamajori állami népiskolában, majd 1943. 11. 01.-től az
Alsó-gödi állami népiskolában tanított.
1944-ben minden „hadra fogható” személyt mozgósítottak. Állapota
ellenére őt is ismét behívták katonának.
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Felvételi lap Alsógöd, 1943. XI. 1.

Előbb a kiegészítő parancsnokságon végzett adminisztrációs mun
kát, majd a gödi leventékkel nyugatra, egy Rába menti faluba vezé
nyelték. Ezután rokkant magyar honvédek parancsnoka lett, Győr
ben majd az osztrák Freudenthalban végeztek különféle terepmun
kákat. Ausztriában érte a háború vége és 1945 májusában Melknél
esett hadifogságba.
A

Igazolás a „külföldi tartózkodásról”
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Szerény fizetség 873 napi munkáért
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vidéken töltött évek puritánsá
ga, keménysége és vallásos
neveltetése segítették a borzal
mak elviselésében. A lágerélet
részletei is megismerhetők a
„Csodák könyve” című eddig
kiadatlan életrajzi regényéből.
Szevánban a nagy örmény vízi
erőmű építésén dolgoztak.
Munka után a lágerben szület
tek fájdalmas hangulatú versei.
Az 1946-os év Karácsonyára
„ünnepi műsorral” készültek.
Egy pap rabtársuk beszélt,
majd Ő szavalta el ez alkalom
ra írt Karácsonyi ének című
versét (lásd a következő olda
lakon).

A hadifogságból 1947 őszén szabadult. Hogy milyen állapotban
tért vissza Gödre, arra jellemző, hogy édesanyja mintegy kétheti
„hízlaló kúráját” követően is testsúlya mindössze 49 kg-ot nyomott!
Szabadságának letelte után ismét munkába állt, azonban hamar rá
kellett jönnie, hogy „maradi felfogása” nagyon elüt az új helyzetben
elvárt követelményektől. (Sváby Lajos Kossuth díjas festőművész
szeretettel emlékszik néhai osztályfőnökére. Szerkesztő megjegy
zése)
Mivel véleményét sohasem rejtette véka alá, rövid idő elteltével
kivívta a párt nemtetszését. Az sem aratott egyértelmű elismerést,
hogy az úttörő foglalkozásokat közös imával kezdték és fejezték be.
Az 1948-49-es tanévben új igazgató került az iskolához és megkez
dődött a tantestület „átnevelése”. Elsőként megtiltotta a tanítók
templomba járását, és véget értek az „imádkozós úttörő foglalkozá
sok” is. Konfliktusai az igazgatóval odáig vezettek, hogy az nyomo
zó hadnagyot hívott az iskolába. Így próbált nyomást gyakorolni rá,
hogy lépjen be a pártba.

202

Gödi Almanach

KARÁCSONYI ÉNEK
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,
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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,
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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!…

204

Gödi Almanach

A fenti vers eredeti részlete a szerző noteszében

Mivel ezt az egyet még „megígérni sem tudta”, érthető, hogy az első
áthelyezés elsodorta a Gödi iskolából. Át is helyezték Albertirsára,
ismét elszakítva a családjától.
Érthető volt öröme, amikor 1951-ben sikerült visszahelyeztetnie
magát, igaz nem Gödre, hanem a szomszédos Dunakeszire. Előbb a
III. sz. általános iskolában, majd 1954-től az MTH-ban, vagyis az
iparitanuló iskolában kapott tanári megbízást. Generációk nőttek fel
a keze alatt. Az oktatásban elért eredményeit tudatos és következe
tes nevelői módszereivel valósította meg. Minden idejét a tanításnak
és tanulóin ak szentelte. Naponta 6.30-ra járt be az iskolába, hogy
korrepetálhassa a rászorulókat. Munkáját a lelkiismeretesség és a
magas szakmai színvonal jellemezte. Szakmai tudását folyamatosan
fejlesztette.
Előbb általános iskolai tanári oklevelet szerzett, majd elvégezte
az ELTE TTK-n a matematika-ábrázoló geometria szakot.
Az 1950-es években a Dunakeszi Vagongyárnak, majd MÁV
Járműjavító Üzemi Vállalatnak, a váci járás akkoriban legnagyobb
üzemének új, szokatlan feladatokkal kellett megbirkóznia.
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A vasúti személykocsik javítása mellett most már gyártani is kel
lett a sínen közlekedő járműveket a háborúban elpusztítottak helyére.
A vasúti kocsik mellett teljesítették a HÉV és a BESZKÁRT megren
delését is. Az igény szinte robbanásszerűen növekedett. Az 1950-es
évek végén már havonta 18 db. új, négytengelyes személykocsit kel
lett gyártani, és e mellett ugyancsak havonta száznál is több kocsit
kellett karbantartani.
Mindehhez már nem volt elég a háború előtti dolgozói és vezetői
szakmai képzettségi színvonal. Sok-sok jól képzett szakiparosra és
közvetlen irányításukra technikusokra volt szükség.
A már „Vagongyár” vezetése elérte, hogy a Budapesten működő
Vasútgépészeti Technikum kihelyezett Esti Tagozatot szervezzen az
ipari tanulók iskolájának épületében. Dunakeszi -gyártelepen.
Az ipari tanulók nevelése mellett itt tanított éveken át Major József,
– most már tanár úr, mert – hogy ebben is példát mutasson megsze
rezte a matematika tanári diplomát.
A napi nyolc óra munka után további öt óra az iskolapadban
egyaránt igénybe vette a tanári kart és a „diák okat” is. Az esti isko
lában töltött négy esztendő alatt a felnőtt gyári kollegák között élet
re szóló bajtársi szellem alakult ki és ebben tartása, becsületessége
, szilárd jelleme következtében kiemelkedő szerepet kapott a sorstól
Major József.
De mivel tudott hatni felnőtt tanítványaira, azokra akik már gya
korlatból tudták: a négy alapműveleten kívül a matematikából eset
leg még a négyzetre emelésre és a gyökvonásra lehet szükség, – ez
utóbbiakat a tanár úr mindig fejben végezte – hogy tantárgy a mate
matika és érettségizni kell belőle a kor szokása szerint szóban és
írásban is.
Jó módszere volt, ahogy az öregdiákok ( köztük munkahelyükön
felelős beosztású osztályvezetők, művezetők) önérzetére igyekezett
hatni, amely felért egy jobb becsületsértéssel is. A háborúban szigo
rú, de igazságos parancsnok volt, a civil életben is ezt folytatta. Ha
más nem segített akkor bizony buktatott is az év végén.
A buktatással elrontotta a saját nyarát is, mert vasárnapjai azzal
teltek el, hogy kérés nélkül, sőt hívatlanul is házhoz ment. Úgy kor
repetálta az általa arra érdemesnek tartott – természetesen ellen
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szolgáltatás nélkül – az esetleg éppen sörért indulót, hogy szeptem
berben a többiekkel újra együtt tudott haladni. Akik négy éven
keresztül becsületesen tanultak nála, azoknak nem volt félni valójuk
az érettségin.
Osztályfőnökként szívesen adott tanácsot a hétköznapi élet prob
lémáinak megoldásához és munkahelyi tapasztalatait is megosztotta
tanítványaival.
Többen a tanulmányaik befejezése után is tartották vele kapcso
latot, fogadta őket otthonában egy-egy József napon.
Csak szeretettel emlékezik róla az öregdiákok sora haló poraiban is.
Akik még élnek. (Bátorfi József visszaemlékezése)
Fölényes szakmai felkészültsége és az oktatásban elért eredmé
nyei irigységet szültek, egyenes, szókimondó természete mindig
személyes konfliktusok forrásaivá váltak. A szakmunkásképző isko
la vezetésének nemtelen támadása és kollégáinak megalkuvó maga
tartása elkeseredetté tette, és 1972-ben otthagyta az „életét jelentő
katedrát”.
A Mechanikai laboratóriumban vállalt
alkalmazott matematikusi állást Dunake
szin. Innen ment nyugdíjba 1977-ben.
Hátralevő életét egyre fokozódó magány
ban töltötte. Idejét főként irodalmi tevé
kenységének szentelte. Rendezte műveit és
folytatta a versírást. Műveiből nagy öröm
mel tartott felolvasást az őt ritkán megláto
gató ismerőseinek és kollégáinak. Időköz
ben egészsége erősen megromlott. Súlyos
bodó érszűkülete és a háborúban szerzett
sebesülése egyre elviselhetetlenebb fájdalmakkal jártak. 1979-ben
csonkolásos lábműtéten esett át. Hosszan tartó, súlyos szenvedéseit
követően a Váci kórházban adta vissza lelkét a teremtőjének 1988.
november 11-én. Sírja a Gödi temetőben kereshető fel.
Ki is volt tehát Major József? Nevének hallatán volt diákjain ak
emlékezetébe a rá jellemző szigorúság, a rend, az értelmes fegye
lem, a sajátosan fanyar humor villan be először.
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Egész életében tanító akart
lenni. A tudás iránti vágy
olyan erős volt benne, hogy
még a születését is egy évvel
„előbbre dátumozta”, csak
hogy iskolába járhasson.
Pedagógiai elveit tanáraitól
és az édesapjától tanulta.
Hamar világossá vált előtte,
hogy a pedagógia alapelve a
szigorú következetesség és a
következetes szig orús ág,
melyből szeretet sugárzik.
Mint generációjának tagjai, ő
is kijárta a történelmi kor
nagy iskoláját. Megszenved
te Trian ont, a II. világhábo
rút, a hadifogságot, és a párt
állami diktatúrát, de mindvé
gig elveih ez hű becsületes, egyenes és nyílt ember maradt.
Az idő múlásával a dolgok feledésbe merülnek. Generációk hal
nak meg úgy, hogy sírba viszik történeteiket, küzdelmeiket, megélt
történelmi tapasztalataikat. Hála a jó Istennek, Major József eseté
ben ez nem így történt, mert hű krónikásként feljegyezte tartalmas
élete minden fontosabb állomását. Érdekes epizódokat, kirívó törté
neteket jegyzett fel, melyekről így vélekedik: „ Minden egyes törté
net a mesével határos! Talán több is! Álomnak is mese, mesének is
álom! Ha élő tanuk nem bizonyítanák, nehéz lenne elhinni! Valószí
nűtlen, hihetetlen, a logikának teljesen ellentmondó történetek!
Mégis igazak! ... A történetek néha megdöbbentőek.”… Nézzünk
bele ebbe a „történelem könyvbe”, mit jegyzett fel a krónikás?
A most következő részlet Major József eddig meg nem jelent élet
rajzi regényéből való.
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Egy kis közjáték Göd, 1943
… Alig kezdődött meg a tanítás, máris jött a meglepetés. Behívót
kaptam. Mivel még csak papucsot tudtam rokkant lábamon elvisel
ni, így vonultam be. Civil ruhában mentem, s magammal vittem
hadirokkant igazolványomat is. Haza is küldtek azonnal. Még
bocsánatot is kértek. Engem azonban mégis nyugtalanná tett ez az
epizód. Belém fészkelt a kétely. Most már biztosra vettem, hogy
részemre nem fejeződött be a háború. Hiszen a helyzet egyre kriti
kusabb lett. Egyre többet olvashattunk a rugalmas elszakadásokról.
Tudtam ez mit jelent. Volt részem benne. Valószínűnek tartottam,
hogy végső esetben mindenkit mozgósítanak, aki mozogni tud.
Munkám bőségesen akadt. Mivel behívták igazgatómat is, át kel
lett vennem az ő munkáját is. Így hát délelőtt tanítottam az első
osztályosokat, délután az V.-VIII. osztályosokat, s e mellett elláttam
az igazgatói teendőket is. Önként vállaltam ezt a megterhelést. Örö
mömet leltem a munkában, s ez az öröm csak fokozódott, az ered
mény láttán. A kis első osztályosokban különösen sok örömem volt.
Nem volt szükségem fegyelmezésükhöz még erélyes hangra sem.
Ha szünet végén felemeltem a kezem, megálltak, ahol voltak az
udvaron, s ha kezemmel mutattam hol sorakozzanak, hang nélkül
álltak a megadott helyen párba. Fenyítésre nem volt szükség, dorgá
ló szóra is csak elvétve.
A délelőtt iskolába járó többi osztály tanulói nem ismertek kez
detben. Így azután előfordult, hogy a szünetben kifogásolható
módon viselkedtek. Még az is megtörtént, hogy hiáb a szóltam rájuk,
nem vették figyelembe. Ilyenkor bizony nyakon legyintettem egyetegyet közülük.
Az egyik alkalommal eme ténykedésemet meglátta egy elegáns úr,
aki éppen az iskola mellett ment el. Megállt. Az ujjával integetett, így
invitált magához. Nem volt éppen ínyemre való ezen megnyilatkozá
sa, s gondolkodtam, hogy odamenjek-e? Miért ne jöhetne ő hozzám?
Ezt nem tette, továbbra is csak integetett. Végül odamentem.
– Jó napot kívánok! – köszöntöttem.
Nem hiszem, hogy csupán figyelmetlenségem miatt nem vettem
észre, hogy fogadta volna. Nem voltam süket, s az idegállapotom
mal sem volt különösebb baj.
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Így rögtön ellenszenvet éreztem irányában. Engem arra oktattak,
hogy: Köszönni tisztesség, fogadni kötelesség!
Meglehetősen előkelően igyekezett bemutatkozni:
– X őméltósága vagyok a kultuszminisztériumból! –
Ezzel csak fokozta ellenszenvemet.
– Örvendek! – mondtam.
Kioktatásnak szánva kérdezte:
– Nem tudja ön, hogy a testi fenyítés szigorúan tilos? –
Ámbár mindig önérzetes voltam és nem szerettem az inzultust,
türtőztettem magam. Mosolyogva válaszoltam:
– De igen! Viszont engem arra is megtanítottak, hogy amíg vala
kinek az erkölcsi belátása nem fejlődött ki, csak a félelem tudja
visszatartani a rossztól. S ahogy én látom, még a felnőttek között is
igen sokan vannak, akiknek nem fejlődött ki az erkölcsi belátásuk.
Másként nem lenne szükség internáló táborokra, börtönökre és
akasztófára! Amikor önök ezeket megszüntetik, én leszek az első,
aki kiállok amellett, hogy egy ujjal se nyúljunk a gyerekekhez!
Másrészt! Katolikus vagyok. Nekem azt tanították, hogy Jézus
Krisztus Isten fia! Sőt valóságos Isten. A bibliában azonban meg
kellett tanulnom azt is, hogy még Ő is korbácsot ragadott. Kérem,
tessék tudomásul venni, hogy én nem akarok különb lenni az Isten
nél! –
Úgy látszott, ezzel – a lovagiasság szabályai szerint – az affér
véget ért. Őméltósága néhány másodpercig ugyancsak szúrósan
nézett rám, de nem szólt semmit. Azután sarkon fordult és ment
tovább. Én is sürgősen visszamentem a gyermekeimhez.
A testi fenyítéssel kapcsolatban a véleményem mindig eltért a
hivatalos állásponttól. Erre utaltam a gyermekkorom emlékeit tag
laló részben is. Ma sem egyezik azzal. Meggyőződésem, hogy van
olyan eset, amikor a szülő, vagy a nevelő egyenesen bűnt követ el,
ha egy idejében alkalmazott nyaklevessel nem téríti észre az eltéve
lyedettet. Nem az ellentmondást nem tűrő nagyképűség mondatja
velem, meggyőződésem, hogy ezzel esetleg egy akasztófát tehetünk
feleslegessé. A későbbiekben konkrét példával bizonyítom nézetem
helyességét.
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Ez a kis incidens egyáltalán nem nyugtalanított. Lett-légyen bár
ki is az illető, az akkori viszonyok nem hittem, hogy ártani tud.
A hadi helyzet és a közhangulat annál inkább idegesített.
A nyilasok egyre jobban éledeztek. A faluban is egyre nagyobb
lett a hangjuk. Nem tudtam megérteni őket. Gondolkodó embernek
ekkor már tisztán kellett látnia, hogy Hitler ezt a háborút elvesztette.
S mi vele együtt rohanunk a pusztulásba. Nem voltak ugyan elkép
zeléseim, de valami szörnyű dologtól tartottam. Végül arra a meg
állapításra jutottam, hogy kár töprengeni, rá kell bízni mindent a
sorsra.
A nyilasok ellenszenvesek voltak. Ostobának tartottam őket. Nem
értettem, hogyan bízhatnak a csodafegyverben és a végső győze
lemben. Elkeserítő volt látni elvakultságukat s azt, hogy a gyűlölet
lángja mint csap egyre magasabbra. Hova vezet ez az út?
Töprengésemben azonban csupán annak a felismeréséig jutot
tam, hogy az emberi nemet minden időben a butaság és a félelem
jellemezte. A hatalomra vágyó, lelkiismeretlen alakok mindig erre is
alapoztak. Ha valakinek nem sikerült beadni a maszlagot, azt meg
félemlítették. Mindig nehéz volt gerincesen a lelkiismeret szavát
követve élni.
Nekem is kellemetlenségem támadt az egyik nagy nyilassal.
Szerencsémre olyan emberrel csaptam össze, aki fennen barátom
nak hirdette magát.
Az egyik zsidó családról esett szó, akit elhurcoltak. Hogy a szü
lők megtartották-e vallásukat, nem tudom. Fiúkat azonban megke
reszteltették. Mivel akkor volt első osztályos, jól ismertem. Igen jó
véleményem volt róla. Nemkülönben a szüleiről. Nem állhattam hát
meg szó nélkül, mikor pocskondiázni kezdte őket.
– Mi a bűnük? Kinek ártottak? – kérdeztem.
– Zsidók! – volt a válasz.
– És ez bűn? Hány nagyobb gazember van itt a faluban is, mint
ők? S azoknak nem lehet bántódásuk! Különösen, ha párttagok!–
Erre a vágásra teljesen kiborult:
– Vigyázz, mert aki nincs velünk, az ellenünk van! – fenyegető
zött.
Próbáltam meggyőzni:
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– Az intelligens embert az jellemzi, hogy helyes az értékítélete! –
Közbevágott:
– Ne papolj! Nézd meg az értelmező szótárban a szó jelentését.
Az intelligens embert a gyors felfogás és az alkalmazkodóképesség
jellemzi!–
– Én a gondolkodóképességet tartom elsősorban jellemzőnek. Ez
a jó melletti elkötelezettséget jelenti. Nem tartom intelligensnek, aki
a gyűlöletre épít. A gyűlölet csak gyűlöletet szülhet. Csak a jellemes
embert ismerem el intelligensnek! –
Gúnyosan nevetett:
– Hát vedd tudomásul, hogy a szélhámosok között vannak a leg
intelligensebb emberek. Mindenki elismeri az intelligenciájukat. –
– Én nem! – válaszoltam.
– A pénzvágy és siker elvakítja őket. Végül nem is tudnak gondol
kodni. Ezért buknak azután le. Nem tudom, de feltételezem, hogy
állandó félelemben élnek. Az lenne talán jellemző az értelmes gon
dolkodásra, hogy röpke hatalomért, vagy jólétért letiporjunk min
denkit, aki nem osztja véleményünket? –
– A jellemnek pedig semmi köze az intelligenciához! –
replikázott.
– Szerintem pedig elengedhetetlen feltétel. Nem ismerem el gon
dolkodó embernek, aki egy áramlatnak hódolva ítéli meg embertár
sait. –
– Megint a zsidókra célzol? Hát tudd meg, hogy nagyon is meg
érdemlik sorsukat. Minden bajnak ők az okozói. –
– Mindannyian? Talán mégis van különbség közöttük is! Közü
lük is a szélhámosok ártottak az emberiségnek. Vagyis szerinted az
intelligensek! S nincsen-e belőlük minden nációban elég? –
Hangját felemelve mondta:
– Csodálkozom, hogy ennyire véded a zsidókat! Talán akad a
rokonságodban is? Vagy nem vagy magyar ember? –
Ezzel engem is kihozott a sodromból:
– Vagyok olyan magyar, mint te! Zsidó rokonságom sincs! Nem
a zsidókat védem, hanem az embert. A gazembert sosem védtem. De
nagyritkán szoktam gondolkodni is! Ezért a zsidók között is ember
nek nézem az embert, s gazembernek a gazembert.
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Nem vakít el a gyűlölet! Arra viszont kíváncsi lennék, hogy a hábo
rú végén mi lesz a véleményed! –
Lenézően csak ennyit mondott:
– Bánom, hogy szóba álltam veled! De vigyázz a bőrödre! Ha
túlságosan járatod a szádat, akadhat, aki majd befogja. –
Azzal hátat fordított. Még kezet sem fogott, úgy ment el.
Miután a hadifogságból hazakerültem, volt szerencsém találkozni
barátommal, s megállapíthattam emberi (erkölcsi) értékét. Monda
nom sem kell, előttem nagyon lejáratta magát.
Nem szeretném, ha az elmondottak után bárki is téves következ
tetéseket vonna le. Sosem voltam a zsidóság csodálója. Ellenkező
leg! Már gyerekkoromban elítéltem a zsidó kereskedőket. Nagyon
nem tetszett, hogy szavahihetőségük – enyhén szólva – kétségbe
vonható. Emlékeim közt kutatva sok példát találok erre. Mikor
édesanyám ruhát vásárolt mindig alkalmam volt erről meggyőződ
ni. Egy alkalommal pl. 20 P-re tartotta. Édesanyám addig alkudo
zott, hogy lement 16 P-ig. Ekkor megesküdött gyermekei életére,
hogy olcsóbban nem adhatja, mert neki többe van. Aztán mikor
édesanyámmal ki akartunk jönni az üzletből, visszahúzott, s végül
12 P-ért megkaptuk a ruhát. Értetlenségemet ki is fejeztem, mire
édesanyám nevetve világosított fel:
– Minden zsidó a ráfizetésből él! –
Diákkoromban az új ideológiák apostolait gyűlöltem bennük.
A hadifogságból hazatérve pedig a Rákosi, Péter Gábor és társai
által képviselt társaság sem válthatta ki megbecsülésemet. Még ma
is csak undorral és utálattal emlékszem rájuk.
Az igazsághoz tartozik persze az is, hogy a zsidók között találtam
példaképül állítható embereket is. Ilyenek voltak, akik sebesülésem
után segítségemre voltak, s a hadifogságban szerzett ismerősöm.
Ismételten csak azt mondhatom mégis, hogy nem voltam és nem
vagyok a zsidóság imádója. Ellenszenvem mindig nagyobb volt a
rokonszenvnél.
– Mire volt jó akkor a kiállásom? – vetődhet fel a kérdés?
Két érvem van erre. Az első: az édesapámtól örökölt mentalitás.
Őt örök ellenzékinek nevezték. Az jellemezte, hogy szeretett bírálni
és mindig a gyengébb mellé állt.
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A másik: ekkorra az átélt élmények hatása nyomán már igenis
különbséget tettem ember és ember között. Nem róhatja fel senki,
ha a két németet, vagy a két közlegényt többre becsülöm ezredbeli
tiszttársaimnál! (Ők mentették meg visszavonuláskor a súlyosan
megsebesült, az orosz tél fagyában élettelenül magára maradt mag
yar zászlóst a biztos haláltól. FT)
A továbbiakban szerencsére nem került sor hasonló incidensre.
Barátom messzire elkerült s nekem nem volt semmi kapcsolatom az
ő elvtársaiv al. Fenyegetését nem vettem komolyan, nem tartottam
attól, hogy valami bajom származhat az összetűzésből. A nyilasok
akkor még csak ugráltak, de nem volt kezükben a hatalom.
A front közeledtét egyre jobban éreztük. Falunk is bekerült a
bombázott övezetbe. Eddig nem potyogtak a környéken bombák,
noha közel voltunk Pesthez. Most azonban egyre többször, egyre
gyakrabban hullottak a közelünkben is. Ez a tény érdekes megfigye
léseket eredményezett.
Szomszédunkban volt egy főorvos nyaralója. Nekik nem volt pin
céjük, így légi riad ó alkalmával hozzánk jöttek át. Azonnal a pincébe
ment, ha nem is lehetett repülőzúgást hallani. Egy alkalommal
nagyon közel esett le egy bomba. Sivítása és a robbanás elképesztő
hatással volt a főorvosra. Sírni, nyüszíteni kezdett, 8 éves kislánya
különbül viselkedett. Még ő próbált erőt önteni édesapjába. Nem
nagy sikerrel. Engem nagyon idegesített ez a gyávaság. Inkább fel
mentem az udvarra, mert attól féltem, hogy valami olyant mondok,
ami családfői tekintélyét örökre tönkreteszi.
Mit kellett látnom? Szomszédunk a bomba becsapódása után egy
asztallapot tartva a feje fölé rohant a közeli erdőbe. Ez már nevetés
re ingerelt. Az emberi gyávaság és butaság ilyen tömény megnyilat
kozásával eddigelé nem találkoztam.
Az idő nem állt meg. 1944 márciusa nem a tavaszi fuvallatot hozta.
Dermesztő, fagyos légkört árasztott. Mindenütt a bizonytalanság
érződött. Nem találkoztam olyan emberrel, – a megszállott nyilaso
kon kívül, – aki ne félt volna a várható következményektől. A teljes
tanácstalanság jellemezte az emberek legtöbbjét.
Azután jött a Horthy-nyilatkozat és a nyilas hatalomátvétel.
Mindinkább összekuszálódott minden.
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Sokan már a kétségbeesés határán voltak. Mindenki várta, hogy
valahonnan eligazítást kapjon. Magam is így voltam. Még elképze
lésem sem volt a jövőről. Egy biztos! Semmi jót nem vártam. Úgy
éreztem: fel kell készülnünk a legrosszabbra.
Nem sokáig kellett töprengenem. Hamarosan megkaptam a behí
vót. Most is magammal vittem a hadirokkant igazolványomat. Nem
volt rá szükség. Még csak meg sem vizsgáltak. Mikor az orvosnak
felemlítettem rokkantságomat, ezt a választ kaptam:
– Mindenkire szükségünk van, akinek feje van! –
Ez ellen nem volt apelláta. Kénytelen-kelletlen meg kellett álla
pítanom, hogy eme alkatrésszel én is rendelkezem. Aki él, annak
szüksége is van rá. Hiszen itt találhatók az olyannyira nélkülözhe
tetlen rágószervek is. Bevonultam a kiegészítő parancsnokságra.
Hadifogságból hazatértem után nekem szegezték a kérdést: –
Miért nem csatlakoztam az ellenállási mozgalomhoz? –
Először is: mert nem halottam róla, hogy ilyesmi létezik. Ám ha
tudtam volna is létezésükről, akkor sem csatlakoztam volna, mert a
Szovjetunióban szerzett tapasztalataim alapján inkább vállaltam a
velük szembeni ellenállást, mint a behódolást.
Így hát bevonultam. Kezdetben otthonról jártam be minden nap
a kiegészítő parancsnokságra. Ott csupán adminisztrációs munkát
végeztem. Érdekes módon szóba sem került a hadi helyzet. Talán
azért, mert mindnyájan tisztában voltunk vele.
Nem sokáig kellett várnunk arra, hogy tovább álljunk. Már igen
közelről hallatszott az ágyúzás. Kíváncsi voltam, hová megyünk.
Arra azonban nem számítottam, ami végül bekövetkezett. Megkap
tam a parancsot, hogy falum leventéit vigyem nyugatra ……
Zárszó helyett
Tegyük fel még egyszer (és majd később még sokszor, nagyon
sokszor): ki is volt MAJOR JÓZSEF? A válasz nem egyszerű. Kér
dezzük meg erről Őt magát. Az alábbi „teljesen komolytalannak
hangzó” és annak is szánt részlet is a korábban jelzett önéletrajzi
regényből való.
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„Nagy embernek születtem!
Hogy ez így van, bizonyítják már a születésem körülményei is.
A nagy emberek születését ugyanis ágyúdörgés adja a közönséges
halandók tudtára. Úgy hallot
tam, hogy a trónörökösök szü
letését 21 ágyúlövés jelzi. De
akkor milyen feladatra szület
hettem én? … Milyen célból
dobhatott e sárgolyóra a Sors?
… Kicsoda egy trónörökös
hozzám képest? … Mert az én
születésemet nem szerény 21
ágyúlövés jelezte.
Mikor én születtem, szerte
Európában dörögtek az ágyúk.
Nem egy nemzet, de az egész
világ tudomást szerezhetett
volna hát érkezésemről.
Elképzelhető ezek után meg
döbbenésem, mikor azt kellett
tapasztalnom, hogy valami
okból nem akarnak
Korabeli felvétel a Major szülőkről
észrevenni.
Elmaradt az államfők tisztelgő látogatá
sa, – a kötelező bájmosollyal, – nem
érkeztek dísztáviratok a világnagyságok
tól, sőt még egy rövid cikkecske sem
jelent meg egyetlen újságban sem a nagy,
egyetemes hatásában fel sem mérhető
eseményről. Szinte észrevétlenül surran
tam be ez árnyékvilágba. Hiába a nagy
emberek sorsa mindig a mellőzöttség
volt. Nagyon sokszor csak a haláluk után
ismerték fel halhatatlanságukat, és foglal
hatták el helyüket a Parnasszuson.”

Major József síremléke
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A Major József tanár úrról szóló megemlékezésünket zárjuk
most azzal a jó hírrel, hogy Üzenet címmel folyamatban van verse
inek nyomdai kiadása. Az anyagi háttér még nem teljesen biztosí
tott, ezért a várhatóan ez év nyarán magánkiadásban megjelenő
művet a Gödi polgárok adakozásukkal nagymértékben segíthetik.
Így talán valóra válik szeretett Jóska bátyánk vágya, és tényleg
elfoglalhatja méltó helyét Ő és műve egyaránt. Egy szép versével
zárom e kis összeállítást, megköszönve és örömmel teljesítve a
Gödi Almanach felkérését

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

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

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

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

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

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

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

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

GÖDI KI KICSODA?
Emlékeim

A Duna televízió 2004. tél végén bemutatott egy filmet a nemré
gen nyugalomba vonult Kossuth díjas művészről, egykori alsógödi
kisdiákról, Sváby Lajosról. Késztetést éreztem magamban, hogy fel
hívjam. Jóleső beszélgetés volt mindkettőnk részéről.
Sváby Lajos szerény ember lévén csak többszöri unszolásra volt
hajlandó a cikket megírni. kisérő levelének sorait idézve:„…megír
tam emlékeimet; gyermekkoromról, gödről, életem alakulásáról.”
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2004 február 4-én betöltöttem 69. életévemet. Megöregedtem.
Velem ellentétben az idő megtanult szaladni, nem fullad ki mint én.
Az idő fut, én meg csak vándorolgatok, Petőfi Sándorral szólván:
„Vándorlok csüggedetten
Az örökkétartó jelenben”
Ám mégsem mindig „csüggedetten”, hiszen azt tapasztaltam,
tapasztalom, hogy nem egyszerűen vagyok hetvenéves. Mindenféle
éves vagyok; hol ennyi, hol meg amannyi. Fogom magamat, és öt,
három, húsz, negyven, vagy harmincéves vagyok; ahogyan a szí
vem, a lelkem, az emlékeim diktálják nekem.
Az öregedés sem fogható be néhány szabályba, amelyek szerint
az évek múlásával egyre bölcsebbé, netán egyre hülyébbé válnál –
ilyenné is válok, meg olyanná is válok.
Belátóbb ember sem lettem, jóllehet kevesebbszer adom látható
jelét mérgemnek, elégedetlenségemnek. Méltóbb lenne viszont, ha
a vénülés jobban és többször figyelmeztetne arra, hogy gyakrabban
észrevegyem a jót, a szépet, különösen, ha embertársamnak köszön
hetem. Azt se figyeljem annyira, hogy mekkora darabot kaptam a
jóból, sőt, ha kapni nem is sikerült, de az adásnak – segítségnek, ha
csak a szándékát is észleltem, köszönjem máris, – köszönet érte.
Nagy szerencsém, hogy festő lehettem – mert bár a festő is azt
kérdezi folyton, ami a színész, az író, a zenész, a költő: „Ki tiltja
meg, hogy elmondjam mi bántott hazafelé menet?” – mégis a festő,
más módon kérdez, és más módon felel.
A festő jobban tud rejtőzködni. Kevésbé lehet azt mondani, hogy
amit megfest, az ővele történt. Látszólag több áttételen keresztül
tárgyias ít. Elmékeit tapintható anyagba, szinte a festékbe keverheti.
Bármit is fest meg – tájat, vagy embert, rútat vagy szépet, bármi
lyen helyzetben – kosztümben alakít; a festő is az érzéseit, érzéke
léseit, emlékeit, élményeit tárgyias ítja, festi – de nagy szerencséjé
re, látszólag megbújhat megfestett élete, képe – vászna mögött.
Ezért aztán a festő elmondható élete nem is annyira érdekes,
hiszen azért lett festő, mert más módon, például szavakkal, monda
tokkal nem tudná jól elmondani az életét. Csak az író tudta olyan
szépen megjeleníteni, elmesélni az édesanyját, ahogyan Móricz
Zsigmond tette a „Hét krajcár” című novellájában.
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Igaz ugyan, hogy Rembrandt se festette meg rosszabbul a maga
édesanyját.
Festő létemre, most mégis megpróbálok írásban, valamennyire
visszaemlékezni életemnek arra az idejére, gyermekkoromnak
azokra az éveir e, amelyeket Alsógödön, Gödön töltöttem el.
Legelőször kilenc évesen, 1944 telén láttam a falut. A front kel
lős közepén jártunk erre. Dunakesziről, a Rév-dűlőből indultunk
útnak, fölfelé, Vác felé, mert Dunakeszinél már két hete állt a front.
A németek nagyon erősen tartották magukat. Édesanyám zsidó szár
mazású volt és féltünk, hogyha még tovább tart a front, akkor el is
vihetnek minket, hiszen az alagi nyilasházban, már októberben meg
kellett jelennie. Valamennyi cókmókot összeszedve el is indultunk
Vác felé, az oroszok felé. A szomszédból is jöttek velünk néhányan,
mert ők meg a levente korú fiukat féltették.
Dunakeszin már három éve, édesanyám testvérének az új háza
melletti kis házban éltünk, ami annakidején azért épült, hogy a
nagybátyáméknak legyen hol lakniuk, amíg felépítik az igazit, a
nagyobb házukat.
Imre bátyám, a Járműjavítóban volt lakatos szakmunkás. Őket
1944 nyarán hurcolták be a pesti gettóba, majd onnan tovább.
A feleségével együtt mindkettejüket megölték.
Hozzájuk úgy kerültünk, hogy a várható háborús körülményekre
tekintettel, legyen együtt a családnak legalább ez a része, és anyám
is tudjon segíteni nagybeteg, gyomorrákos Juliska nénémnek. Így
kerültünk Abádszalókról Dunakeszire, Gödre pedig később a féle
lem kergette a családot.
Valahogyan elvánszorogtunk Vácig. Tél volt, hideg volt. Ágyúz
tak, lőttek – fáradtak voltunk, szörnyű volt, fáztunk. Vácon néhány
napra megálltunk, befogadtak a püspöki pincébe, ahol rengeteg
ember – tömeg szorongott. Később jobb híreket hallva, indultunk
viszszafelé. Gödre érkezve azt a hírt kaptuk, hogy Dunakeszin még
mindig áll a front, így aztán maradni kellett. A községházánál egy
aszszony azt mondta, hogy akiknél ő cselédként dolgozik, az a csa
lád még nem jött vissza a deportálásból, szálljunk meg abban a ház
ban. Úgy rekedtünk, – mi azt hittük csak egy rövid időre – Gödön,
hogy másnap, orosz katonák is beköltöztek a házba.
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Az oroszok megtudták, hogy apám órás és a szerszámjai is vele van
nak. Az oroszok órákról aztán igazán gondoskodtak. Apám éjjelnappal javított, soha annyit még dolgozni nem láttam. Aztán egy
éjszaka ránktörték az ajtókat, és az égvilágon minden kész és készü
letlen, jó és rossz órát elvittek, elraboltak. Másnap jöttek a „tulajdo
nos” oroszok és követelték az óráik at. Mutatták a fát, hogy hova
kötik majd fel apámat. Éjszaka szöktünk el. Szekérrel, vonattetőn,
minél messzebbre igyekezvén, valahogy levánszorogtunk oda,
ahonnan eredetileg is jöttünk, a szülőfalumba, Abádszalókra.
A harmadik elemit ott jártam. Rajzkészségem ott vált először
valamelyest tágabb értelemben is köztudottá, mert a tanítónk, ő volt
az alvégi református iskola rektora is, aki minden tárgyat tanított
(összevont hat elemis osztály voltunk) Bende rektor úr felfedezte,
hogy szeretek rajzolni; reám bízta hajdani tanitóképzős mintarajz
lapját. Alkalmanként rámutatott a napi feladat – rajzra, és én azt a
néhány centis színes ceruzával készített valamit, színes krétával
felrajzoltam-festettem a táblára, ahonnan a gyerekek azután vízfes
tékkel ráfestették a papírjaikra. Talán ezért is nem rajzoltam sokáig
ezután. Közben hallottuk kintről a kiab álást – hol a baromfiakkal
veszekedett, hol a feleségével.
Harmadikos koromban nagyon megtanultam kukoricát morzsol
ni, miközben az egyszeregyet üvöltöttük a rektor út parancsára, de
tanultam nagyon sok gyönyörű református zsoltárt is, mert az isko
lába jó korán, már hét órára jártunk a napi két zsoltár felmondására.
Bende rektor úr elképesztő tenyereseket osztogatott – igazi békebe
li nádpálcával, ha nem tudta valaki a zsoltárt. Egyszer én is kaptam
egyet, majdnem elájultam.
Falun akkor, közvetlenül a háború után, alig javíttattak az embe
rek órát, nagyon nehezen éltünk. Így aztán 1946 nyarán mégiscsak
visszaköltözködtünk Gödre. Szilágyiék fogadtak be minket, a ren
des házuk melletti kis házukba szintén, ahol még padló sem volt,
csak a homokra raktak téglát.
Dunakeszire már nem mehettünk, hiszen abba a házba már régen
beköltöztek. Apám újra sokat betegeskedett – hol dolgozott sze
gény, hol nem.
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A negyedik elemit Gödön jártam. Az ötödik osztályt viszont már
ismét máshol – Szerencsen végeztem, mert anyám testvére, Margit
néném, segíteni akarván rajtunk, meghívott magukhoz, befogadtak.
Velem egykorú unokatestvéremmel Zolival jártunk együtt egy
osztályba. Egy évig szenvedtem, mert versenyt kellett magolnom
Zolival, aki egyszeri elolvasás után, szinte lefényképezte a szöveget
– máris fújta. Rettenetesen nehéz volt tartani vele a kikerülhetetlen
versenyt. Amúgyis tele voltam bajjal: ha nem is éreztették, én maga
mat befogadott, szegény rokonnak éreztem. Hiszen az is voltam. Ott
akartak tartani, hogy segítsenek rajtunk, de én vissza, hazakönyö
rögtem magam. Hónapokig nemhogy nevetni, mosolyogni sem tud
tam. Szegény anyám látta – sírt is miatta.
Az 1947-48-as tanévet már újra Gödön jártam. A 6-7-8. osztá
lyokat – 1950-ig ott végeztem el. Ez az a három év, amit összefüg
gően töltöttem Gödön, tizenkét éves koromtól tizenöt éves koro
mig. 	 Ezek az évek mindenkinek fontosak, meghatározóak.
Viszonylag jó tanuló voltam, de az irodalmon kívül, semmilyen más
tárgy nem érdekelt. Órák alatt is máshoz járt az agyam, nehezen
tudtam figyelni, elkalandozott a lelkem. Ostoroztam is magamat
érte. Csak jóval később, már az érettségi után jöttem rá arra, hogy
nem volt olyan nagy hiba ez sem, hiszen minden látvány, ami ugyan
elterelte a figyelmemet, ugyanakkor újabb és újabb asszociác iókra
késztetett. A napfény ha villant, ha általa megváltoztak a színek, ha
bárki rám nézett, ha a társaim arcát néztem, és folyvást figyeltem,
láttam magamat is. Mintha visszaláttam volna a saját tekintetemet.
Természetesen lenéztem magamat emiatt, mert úgy fogtam föl,
hogy koncentrálni sem tudok. Mostmár tudom; munka volt ez is.
A magam módján vizsgáltam a világot: tárgyról-tárgyra ugrálva, de
sajnos sohasem a tanár által irányított dologra figyelve.
Amikor már a rajzolást, a festést gyakoroltam – tanultam, csak
akkor jöttem rá arra, hogy művészeti értelemben is így gondolko
zom. A figyelmem ugrál valamilyen szellemi térben, ahol az önkén
telenül felötlő érzéki és szellemi törmelékek ellenőrzése által kap
nak újra értelmet a megélhető színek, a formák, a terek. Asszociác i
ók tömkelegéből válogat a művész, újrateremtve a még sohasem
látott, vagy hallott új dimenziót. Látszólag össze nem tartozó színek,
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formák, szavak vagy hangok átrendezéséből robban eggyé a metafo
ra is. „Rózsaujjú hajnal” – olvassuk Homerosznál, és feltámad lel
künkben a legszebb, az igazi hajnal, – márpedig sem a hajnalnak,
sem a rózsának nincsenek ujjai.
A magam módján megfigyeltem a világot, de figyeltem maga
mat is, azt a reménytelen szegény fiút, kinek hasonmásáról, irodal
mi elődjéről, Kosztolányi Dezső olyan sokat tudott és elmesélt.
Az ilyenfajta figyelemről, szemlélődő szomorúságról írja
Kálnoky László: „… Minden gazdaságos és célirányos. E cél
nagyon személyes, mondhatnám terapikus: helyreállítani legalább a
szellemi egészséget. És a terápia eszközei: az a gyógyító pesszimiz
mus, amely megtanít a szembenézés bátorságára, és az a költői
szépség, amely tovább tudja sugározni ezt a bátorságot.”
Gyermekfejjel nem fogalmazódhattak meg bennem ezek a gon
dolatok, mégis ilyesféleként éreztem én is.
Ötven-hatvan évvel ezelőtti körülményekről töprengek, és egy
régen volt gyerekről, aki azonban még most is él bennem, a hetven
éves öregemberben.
Keveset tudhattam, de sok mindent éreztem. Mennyire igaza van
Móricz Zsigmondnak, aki az „Életem regénye” című könyvében ezt
írja, hogy van, – „amiről sose mertem beszélni, mert rögtön meg
szűnt emlék lenni, azonnal érzéssé alakult át, s az ember az érzéseit
nem leplezheti le, legfeljebb ha már csak érzésemlékek.”
Tiltássá válik bennem is a gátlás, hiszen amit elmondani lehet, az
mind csak történet, az úgysem ér semmit, hiszen azt mindenki tud
hatja. Az igazán fontosat nem is lehet leírni, hiszen van az úgy, hogy
egy sóhajtásban, egy tekintetben több minden rejlik, mint bármilyen
hosszú szövegben.
A háború utáni negyvenes-ötvenes éveket éltük. Anyámék bele
keveredtek az akkori, helyi – Kommunista Párt kezdeti dolgaiba, de
hát nagyon naivak voltak, meg szegényen, szerencsétlenül – tisztes
ségesek is, hamar mások kerültek előtérbe, mások lettek a hangadók.
Anyám évekig várta haza Imrét, a bátyját a deportálásból, hátha
tévesek a haláláról érkezett hírek. Éjszakánként nem egyszer kiro
hant ha zajt hallott, hogy megjött az Imre! Szinte minden család várt
haza valakit.
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Énrám a nagy mozgalmi életből annyi hárult, hogy az iskolában,
az új „Pajtás” újság első negyven darabját rámsózták, hogy adjam el.
Én azonban nem nagyon ismertem még a gyerekeket sem a faluban,
olyan nagy kereskedő pedig még ma sem vagyok. Nem kellett sen
kinek, nem is adtam el egy darabot sem. Otthon eldugtam valahová,
de mindig – sokáig rettegve vártam; mi lesz, ha elszámoltatnak?
Nem érdeklődött soha senki, csak az életemet nyomorította, hogy
biztosan csalónak néznek, tartanak. Sokat kellett dekorálni is –
nagyon utáltam.
Torzak, szörnyűek, nehezek voltak azok az évek, de az én csalá
domban rendszertől függetlenül is szerencsétlenül mentek-alakultak
a dolgok.
Azért lassan, jöttek haza a férfiak a hadifogságból. Egy nap lát
tuk, hogy megjött Major József tanító úr is. Kint sétált sántítva a
homokos iskolaudvaron – megfagyott a lába a fronton. Az ő megjövetele nagy változást hozott az én életemben is, hiszen nagyon jó
tanár volt, és különös ember. Később módom volt jobban is megis
mernem, egy kicsit rajzilag is istápolt engem. Szinten mindenhez
érzett, de főként a gyerekekhez. Osztályfőnökünk is volt, de ami a
legfontosabb: beindította a repülőmodellező szakkört. Ez a szakkör
sokat jelentett nekem. Nagyon szerettem a modellezést. Imádtam
belefeledkezni a pontosságot megkövetelő, finom, érdekes munká
ba. Ha mindent jól és gondosan csináltam, mekkora öröm és izga
lom volt repíteni a gépet. Az én munkám, figyelmem működött –
repült a kis vitorlázó szárnyaiv al.(Lásd még: Üzenet: Emlékezés
Major Józsefre. Szerkesztő megjegyzése)
Gyönyörű volt a hosszú gödi Dunapart. Rejtelmeket – titkokat
hordozott, őrzött a szúnyogsziget. Különös, várszerű bástya épült, a
sűrű, nádassal övezett tenyérnyi méretű Feneketlen tó magas partja
fölött. A tóban kedves kis fekete vizicsibék húzták a csíkokat.
Egy alkalommal érdekes fiatalemberek, fiúk, lányok érkeztek.
Beköltöztek az elhagyott-kifosztott Beck Ödön villába, ahova néha
bemerészkedtünk a barátaimmal. Még sárga agyagot is loptam a
verandáról, ahol egy félig kész kőszobor meredt a bemerészkedőre,
mint egy valóságos gólem alak. A fiatalemberek, a pesti képzőmű
vészeti gimnáziumból jöttek. Ellepték a Duna partját.
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Tábori festőállványaik on festettek, rajzoltak. Nagyon vonzottak
engem. Lestem őket. Évek múltán egyiket-másikat meg is ismer
tem, hiszen a gyermekkorban 4-5 esztendő hatalmas különbséget
jelent, utóbb azonban az évek összemásznak. Lobogó szőke hajával
ugrált állványa előtt a Szőnyi tanítvány Móritz Sándor, már évtize
dek óta halott. Ott bohóckodott, vidámkodott a lányokkal Gacs
Gábor is, a grafikus, aki később kedves barátom lett. Folyton körü
löttük ólálkodtam.
Gábor még emlékezik is arra, hogy egy kisfiú ott Gödön, mindig
kerülgette, leste, figyelte őket.
Oly sokszor mentem a Kincsem istálló mellett, a Nemeskéri föl
dek mentén, ahol hatalmas fodros paradicsomokat és csodálatosan
édes karalábékat lopva, azokat harapdálva ballagtam a Duna partjá
ra. Volt ott egy kis patak, amiben káprázatos naphalakat, és síkos-selymes-aranyló kicsi compókat lehetett fogni. Ám főleg búsulni-szo
morkodni lehetett, a kis szigettel szembeni partfal áradás mosta
agyagpadjain.
Vallatni szerettem volna a sorsom, jövendőm felől, mi lesz belőlem
– lehet-e belőlem valami?
Gyermekkorunkban nehezen múlnak a napok, pontosabban szól
va – szertelenül: hol így, hol úgy, de az évek bizony cammogva
telnek – mégis betelnek. Nyolcadikosok lettünk. Már egy-két
reménytelen plátói „szerelmemen” is túl voltam, ami abból állt,
hogy egy füzetpapírt valahogy teleír az ember, aztán vékony hen
gerbe sodorja, majd végig keresztbe, át-meg átnyomkodva, eljuttat
ja valamelyik, egy vagy kétcopfos nagyon szép kislányhoz – osz
tálytársához. Ha netán hasonló sodratú választ is kap, akkor a talál
kán már csak nagyokat kell hallgatni, nagynehezen kinyögve még
iscsak egy-két közömbös mondatocskát, majd szégyenlősen, a
helyrehozhatatlan kudarc ólomsúlyával megterhelten elválni, mert
annak a kislánynak máris sietnie kell valahová – így azonnyomban
megszületik a reménytelen szerelem és a kiábrándulás is a szép kis
lányból is, magamból is, de természetesen a világból is egyben.
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Valamikor, úgy ötvenöt éve, egy
máshoz közel laktunk, a Vasút utcá
ban. Ahogyan az lenni szokott, a
fiatalabb figyeli, mit tesz az idő
sebb. Így maradt meg Lajos emléke
zetében egy faragásom 1948-ból,
egy Krisztus fej. Még arra is emlé
kezett, hogy tűzifához feldarabolt
hársfából faragtam bicskával. Édes
apám mondta nagy komolyan,
Krisztus képe ott van minden szikla
darabban, fában, „csak a felesleget
el kell távolítani róla”.
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Lajos nagy bánatára, nem
maradt fényképe fiatalkoráról,
alsógödi diákéveiről.
Kása Lajosné, Rózsika sietett
segítségemre, ő volt az 1950-ben
nyolcadikos diákok osztályfőnö
ke. Ahogy sorolta a neveket, emlí
tette Czadró Erzsikét is. Neki
köszönhetjük az 1950-es tablót, a
kép bal szélén áll. A középső sor
ban jobbról a harmadik Sváby
Lajos. Az osztálykép és az ifjúkori
portré másolatát Hohner Miklós
barátunk készítette.

Itt kell bemutatnom a
Polgárdi Lajosné Király
Edit jóvoltából megőrzött
egyik első eredeti Svábyképet. A „Veszekedő barát
nők” című alkotás ugyanis
az ő emlékkönyvébe rajzol
tatott dia későbbi Panka
óvó néni (Ferbert Antalné)
kérésére.
(Bátorfi József visszaem
lékezése)

Gödi Almanach

227

1950-ben Éva nővérem meghalt. Tüdőbajos volt, három kaver
nával. Hazaengedték a kórházból, valószínűen tudva, hogy utoljára.
Vele voltam Pesten a Bástya moziban, amikor tüdővérzést kapott.
Ömlött a szájából a vér szegénynek. Néhány nap múlva, huszonkét
éves korában meghalt.
Anyámék összeroppantak. Nem sokkal a temetés után, kétség
beesésükbe, szerencsétlenségükbe, – felszámolva, kapkodva, pedig
már viszonylag tisztességesen laktunk, leköltöztek Somogyba,
Kistótvárospusztára apám két testvéréhez.
Azon a nyáron én már dolgoztam. A pusztán, a cséplőgépnél
kaptam munkát, pelyvahordó lettem, meg mindenes.
Iszonytató volt az a hónap, csontsoványan végeztem, de pénzt keres
tem. Engem Gödről Vácra írtak be gimnáziumba, de hát ez már nem
volt érdekes, mert a közeli lakhely, számomra megszűnt. Kati nővé
remék fogadtak be magukhoz, akik Budán laktak. Így iratkozhattam
be a Toldy Ferenc reálgimnáziumba. A testvéreméknél másfél évig
laktam. Aztán anyámék újra visszaköltöztek Gödre. Apám egyre bete
gebb lett, így anyámnak kellett dolgoznia. Befogadták őket
Gödpusztára, egy régi cselédházba. Anyám paraszti munkát végzett,
T. Sz. Cs. tag lett. Alig éltek meg a szörnyű munka mellett.
Ettől kezdve hol Gödpusztáról jártam be vonattal Budapestre a gim
náziumba, hol továbbra is a nővéremék nyakán lógtam. Később már
itt se, ott se, ismerőseim szenespincéjében is laktam Budán.
Már negyedik gimnazista koromban történt, hogy nagy szeren
csémre, egy barátom tanácsára, beiratkoztam a Dési Huber esti rajz
iskolába. Nyomorúságom ide, nyomorúságom oda, életemben elő
ször magamra találtam, hozzám hasonló érdeklődésű emberek közé
kerültem, boldognak éreztem magamat.
Ráébredtem arra, hogy tudok koncentrálni, éreztem, hogy javí
tani, alakítani is tudom a munkámat, a rajzot, a tanulmányomat.
Folyton éhes voltam és szinte rongyos, de engemet már csak az
érdekelt, hogy mikor lesz este öt óra, hogy mehessek rajzolni az
esti iskolába. Úgy érettségiztem le, hogy tanulás helyett is csak raj
zoltam. Valahogy sikerült mégis levizsgáznom. Még azon a nyáron
elmentem dolgozni a Fehérvári útra a fonógyárba – (amúgyis dol
goztam minden szünidőben) – és a nyár végén, a keresett kis pénz

228

Gödi Almanach

ből valamennyire kiruházkodtam. Anyám segített ruhát venni a
Teleki téri piacon.
Akkor én már vidám voltam, mert a nyár elején felvételiztem a
Magyar Képzőművészeti Főiskolába. A felvételin éreztem, hogy jól
megy a munkám, jól alakul a rajzom, és a kihirdetésen, a felvételt
nyertek sorolásakor végre meghallottam a nevemet.
Szeptembertől volt hol laknom; a Főiskola diákszállója lett az
otthonom. Ösztöndíjat is kaptam, ha nem is sokat, de karácsonyra
abból már anyámnak is vettem egy kötött kesztyűt.
Nagy festőművészhez, csodálatosan kedves emberhez és nagyon
okos tanárhoz, Kmetty Jánoshoz kerültem, ő lett a mesterem. Állan
dóan rajzoltam, még este is az ágyban hanyatt fekve, ha már mást
nem lehetett, akkor a saját lábamat rajzoltam, élvezve a rövidülés
nek a „skurcnak” csodáját.
Ötven évvel ezelőtt történt, tizenkilenc éves voltam, életem első
igazi nagy győzelmének örülve, bíztam magamban és a jövendőben.
1954 szeptemberében, hónom alatt a rajztáblával, boldogan siettem
az ősz fényeib en fürdő Andrássy úton az ISKOLA felé, ahol akkor
még olyan festők tanítottak, mint: Kmetty János, Barcsay Jenő,
Bertnáth Aurél, Szőnyi István és Pór Bertalan.
Amit akkor elkezdtem, azt folytatom a mai napig, de hiáb a raj
zoltam, festettem, dolgoztam annyit, még mindig sokkal több kér
désem van, mint feleletem.
Hat évig jártam a Magyar Képzőművészeti Főiskolába. Szegény
apám is meghalt közben. Anyám a húgommal Szerencsre költözött
– folytatva örökös vándorlásukat – de szükség is volt erre, mert az
unokatestvéremet, Tatay Zoltánt, aki akkor az Állatorvosi Főiskolá
ra járt – 1956-ban megölték az oroszok. Margit nagynéném egyetlen
gyermekük – fiuk elvesztésébe majdnem beleőrült – orvosi kezelés
alatt állt. Anyám segített ahogy tudott.
1960-ban végzetem el a főiskolát. Milliószor több kétséggel jöt
tem ki onnan, mint ahogy bementem.
Beutalót kértem és kaptam Kecskemétre a Művésztelepre. Éle
temben először lehettem egyedül egy műteremben. Dolgoztam újra
– festettem, kerestem magamat.
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Kezdtem kiállításokra küldeni kisebb képeket, önarcképeket. Ittott már díjakat is kaptam.
1963-ban megnősültem. Feleségem gyógypedagógusnak készült.
Dunaújvárosban épültek műtermes lakások. Az egyiket megpályáz
tam, és meg is nyertem. Abban az évben Derkovits ösztöndíjat kap
tam. Megszületett első gyermekünk Zsófia. A feleségem is állást
kapott, tanított, és közben szerezte meg a diplomáját, a Gyógypeda
gógiai Főiskolán.
Jó műtermem és lakásunk volt, mégsem szerettünk abban a lég
körben élni. Visszaadtuk a Minisztériumnak a lakást, és 1965-ben
visszaköltöztünk Budapestre. Két évi szűkösség után, végre, 1967ben újra sikerült lakást és műtermet is szereznünk. Azóta is, 37 éve
van már, hogy ugyanitt lakunk.
1967-ben fiunk született; András. Nemsokára édesanyámat is
magunkhoz tudtuk hívni. 1982-ben bekövetkezett haláláig többnyi
re velünk lakott.
Nem lettünk hűtlenek a Dunához. Évekig béreltünk egy kis
házat, nyaralónak, Kisorosziban. Később házat – telket is vettünk,
így aztán a telet Pesten töltjük, de tavasztól őszig, mindig Kisoro
sziban élünk, szinte egészen a Duna mellett, hiszen a házunk a par
ti telken épült.
Én ott közvetlenül a vízre látok, és a műtermemből csodálhatom a
lemenő nap tündöklő színeib en fénylő Dunát.
Expresszionista hajlamú festő voltam és vagyok. Szeretem, ha
megszületnek a vásznamon a jelek – mégis, folyamatos ellenőrzé
sek fegyelme kell, hogy szűrje az indulatot. Örökös ambivalenciák
közepette jön létre – születik meg a kép. Az életben is, csak ritkán
zajlanak egyértelmű folyamatok.
Fontosak a történetek, hiszen a körülmények sodorják is az
embert, és ritka és kevés az az idő, amíg egyenletesen, nyugodtan
viszi a víz a hátán a hullott falevelet. A legkisebb szél is fodrot vet
a vízen és bukik, sodródik, fordul máris a levél, vissza is kanyaro
dik, majd újra megindul.
Minden ember élete fordulatokban gazdag. Sok nagy regény
kitelne a legegyszerűbbnek látszó, eseménytelennek tűnő ember
életének történeteib ől. Az események alakítanak, formálnak minket.
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Sok mindenben hasonlítunk egymáshoz, hiszen azonos időben
éltünk – kortársak vagyunk. Az eseményekre, a dolgokra azonban
mégis személyesen reag áltunk – alkatunk, hajlamaink és képessége
ink szerint. Emlékeinket is sorsunk determinálják, és úgy tapasztal
tam: nagy igazság az amit Kölcsey Ferenc leírt:
„Az élet utai keresztül járnak egymáson; s leggyakrabban elveink
szentsége sem oltalmazhat meg akár tévedéstől, akár félreértéstől.”
Igyekszem mostmár rövidebben, életrajzszerűen mondani el,
mely dolgok történtek velem további életem során.
Fiatalok voltunk, dolgoztunk, és neveltük két gyermekünket. Festet
tem és kerestem a bennem rejlő lehetőségeket. Igyekeztem kiállítani
a képeim
 et. Kaptam rossz kritikákat, de fogalmaztak meg rólam – a
munkáimról jó véleményeket is.
1972-ben volt az első gyűjteményes jellegű kiállításom a
Műcsarnokban. 1973-ban Munkácsy Mihály díjjal tüntettek ki.
1985-ben Érdemes Művész kitüntetést nyertem.
1975-ben Somogyi József szobrászművész, akkori rektor, meg
hívott tanítani a Magyar Képzőművészeti Főiskolára. Visszakerül
tem abban az intézménybe, ahol tizenkilenc évesen elkezdtem
tanulni, gyakorolni hivatásomat, a festészetet. Büszke voltam és
boldog, miközben izgultam félve a feladattól.
Tehetséget, művészetet tanítani nem lehet. Lehet azonban, a
művészet gyakorlása által szembenézni – szembe tatálkozni önnön
magunkkal. A tanítványaimmal, az ő munkáik kapcsán gondolkoz
tunk a művészeti alakítás lehetőségei felül. Korunk művészetében,
nem a munka technikai kivitelezésének a gyakorlati elemei a leg
fontosabbak. Már Davidot is felmérgesítette egy tudálékos ismerő
se, aki azzal untatta, hogy vég nélkül beszélt a festőeljárásokról és
a festésmódokról. David ezt felelte: „Mindezt már akkor is tudtam,
amikor még semmit sem tudtam.”
Fiatalemberek, fiatal festők között élhettem. Vitattuk együtt a
világot. Arra késztettem őket, hogy bizonyítsanak, és arra, hogy a
festett jelek viszonylataib an a világ – egeket ostromló gondjain ak a
feszülését lássák. Bíztattam őket, hogy merjék a munkájukat folya
matosan alakítani, megváltoztatni, újra kezdeni. Naponta szenvedé
lyes történetek színtere lett az újra megtalált iskola.
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Zsófia lányunk, angol-portugál szakon végzett az ELTE Bölcsé
szettudományi Karán. Később férjhez ment. A férje amerikai. Két
gyermekük született: Audrey és Leon. Néhány évet itthon éltek,
azután Párizsban laktak, majd Amerikába költöztek. Őket ritkábban
láthatjuk Audrey unokánk most 9 éves, Leon 7 éves. Az iskolai
tanulás mellett nagy örömmel és szorgalommal zenélni is tanulnak.
András fiam a média területén dolgozik. A rádiózásnál kezdte, majd
a televízióhoz került. Jelenleg a TV-2 szerkesztője és producere.
Több műsort és sok ember munkáját irányítja, szerkeszti. A fiam is
megházasodott, és nekik is két gyermekük van. Tamás 8 éves, máso
dikos elemista és Péter, 6 éves, még óvodába jár. Négy unokánk van
tehát és nagy boldogság, hogy legalább a fiam családját és két kis
unokánkat bármikor láthatjuk, ővelük sokat lehetünk.
Vissza kell még kanyarodnom a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
eltöltött éveimhez.
A nyolcvanas évek végén, a rendszerváltoztatás idején egyik nap
ról a másik napra változtak a dolgok. A változtatások mértékét, ará
nyait csak kevesen érthették. Valamennyire úgy éltem, mint 1956
októberében: miközben az egyetemista tűntetőkkel vonultunk mi is
képzőművészetisek, az Andrásy úton, nem tudhattuk, hogy még
aznap este látni fogjuk a Sztalin szobor ledöntését, és nem tudhattuk,
hogy néhány nap múlva romokban hever a város – Budapest.
Tapogatózva, bizonyos dolgokat ismerve, tudva, de azért sod
ródva is, belekerültem az iskolán zajló eseményekbe.
A diákok önkéntelenül is szerveződtek, szervezkedtek, de kívül
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
Tanács helyébe létrejött egy tanárokból és diákokból szerveződött
„Választmány”. Először visszautasítottam a vezetését, majd később
mégiscsak elvállaltam. Néhány kollegámmal úgy határoztunk,
hogy a változásokat nem lehet irányítatlanul hagyni, a Magyar
Képzőművészeti Főiskolát nem szabad a jogszerűtlenség zűrzava
rába taszítani. Ebben az írásomban nincs lehetőségem a történteket
rendszerezve, sorjában elmondani, legfeljebb jelezhetem csak az
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indulás legjelentősebb mozzanatait. A Művelődésügyi Minisztérium
újabb tanári meghívásokra, pláne státusok teremtésére pénzt nem
adott. A meglévő keretekkel a lehető legszűkösebben bánva, mégis
tizennyolc új tanárt hívtunk meg. A meghívott új tanárokkal és diá
kokkal együtt, hosszú viták eredményeként megalkottuk az új Szer
vezeti és Működési Szabályzatot. Nem ment könnyen, és nem is lett
hibátlan, de mostmár jogi keretek között haladhattunk tovább.
Mostmár az újra megalakult Egyetemi Tanács által lettem megvá
lasztott, és így kinevezett rektor, majd 1992-ben, meghirdetett
pályázat eredményeként, 1995-ig első demokratikusan megválasz
tott rektora lettem a Magyar Képzőművészeti Főiskolának.
Rektorságom ideje alatt, a mi iskolánkban, a mi kezdeményezé
sünkre alakult meg – a Művészeti Egyetemek Rektori Széke, amely
nek eredményeként, a már régóta meglévő és működő egyetemi
szervezetekkel – hosszú viták és egyeztetések után, megszülethetett
a „Törvény a Felsőoktatásról”. Olyan törvény született, amely a
magyar kultúra egységét védve, a tudomány és a művészet egyenran
gúságát elismeri és deklarálja. Ezen idő alatt váltak egyetemekké az
évtizedes óta zavaros státusban működő művészeti főiskolák. Új
tanszéket alapítottunk. Harmincéves hiányunkat pótoltuk, lett újra
diákszállónk. Hosszú pereskedések után meg tudtuk tartani gyönyö
rű művésztelepünket Tihanyban. Hat év alatt a hallgatók létszáma
megkétszereződött. Az iskolát területileg is bővíteni tudtuk. Nem
dicsekvően sorolom eredményeinket, de nem kell szégyenkeznem,
hogy az alakulásoknak, rektori helyzetemnél fogva részese lehettem.
1995-ben, második rektori megbízatásom lejárt. Hatvanéves let
tem és úgy döntöttem, hogy húsz év után nyugdíjba megyek.
Néhány mozzanatát említettem csak, tanári-rektori működésem
nek. Tanárként tehát nyugdíjba mentem, de mint festő – „... folyta
tom tovább, hogy kifejezhessem azokat a zavaros érzéseket, melye
ket születésünkkor hozunk a világra.” (Paul Cézanne)
1994-ben a Kossuth díjat vehettem át.
2000-ben a Magyar Művészetért díjjal tűntettek ki.
Az elmúlt évben 2003-ban is több kiállításra hívtak meg. Kiállítot
tam Párizsban a Magyar Intézetben. Bemutattam képeim
 et Burger
landban, de volt kiállításom Egerben és Mátészalkán is.
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Párizsi kiállításának katalógusán a kritikus így jellemzi művészetét:
Aki szembesül Sváby Lajos képeiv el, azt bizonyára felkavarja leple
zetlen szókimondása és az ember nagyságát a maga kicsinyességévei,
a mindennapok tükrében szembeállító-megmutató hevessége. Sváby
emberi történeteket tár elénk és közben az ember története bontakozik
ki ebből a festészetből: a messzeható biblikus konfliktusok belenőnek
mindennapjaink tragikus és tragikomikus ellentmondásaiba.
Sváby Lajos a magyar képzőművészet markáns egyénisége, aki
mozgalmas kompozícióival, műveinek gondolati összetettségével az
élet folyamatosságára hívja fel a figyelmet.
Hisz abban, hogy meg tudunk kapaszkodni a forgószélben, ami ma
a világ. Festészete nem illúziókat láttat velünk, hanem valódi énünket
mutatja meg a maga teljességében, ellentmondásos valóságában, sok
szor ki nem mondott, elhallgatott és elhallgattatott, néha meg sem
fogalmazott igazában.
Sváby Lajos nem vállalt közösséget a mindenkori avantgarddal,
maradt szabályos táblaképfestő, akkor amikor minden számottevő esz
téta a műfaj végzetes sodródását prognosztizálta. Nem csatlakozott a
kísérletezők változó stílusaihoz, ám mégsem lett konzervatív. Követke
zetesen végezte a dolgát, expresszív festő maradt, akiről teljes joggal
írhatta dr. Beke László, a magyar avantgard mozgalmak egyik legjelen
tősebb irányítója:
„... Sváby Lajos (festőművész) professzor útja talán a legkülönösebb,
aki groteszk felfogásával és virtuózan expresszív festésmódjával a mag
yar 'új vadak' egyik sztárjává válhatott volna – különösen, ha a külföl
di kritika időben felfigyelt volna rá...”

Dolgozom tehát, és kergetem most is azt a bennem megbúvó
kamaszt, aki hajdanán siettetni akarta a lassan mozduló időt, mert
szerette volna már lerázni magáról a gyermekkor kiszolgáltatottságát.
Nem tudhattam még akkor, hogy a beláthatatlannak tűnő tizen
évesség, a felnőttkor határán – néhány évet jelent. Nem gondolhat
tam, hogy ennek a néhány évben fájdalmasan szép érzései – élmé
nyei milyen gyorsan szállnak el a időben, nem gondolhattam, hogy
a gyermekkor pillanatokból áll csupán. Azt sem tudhattam, hogy
ezekben az években születnek vonzódásaink, amelyek később a
választásainkat határozzák meg, és a vonzódásainkban rejlik a sor
sunk, a jövőnk.
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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 PÉT ER

Egy selyem nyakkendő története
(1944 októbere)

Ezt a visszaemlékezést, abból az alkalomból teszem közzé, hogy
ebben az évben van hatvanadik évfordulója a magyarországi zsidó
ság, Németországba való deportálásának. Ezzel a rövid kis írással
kívánok emléket állítani a soha vissza nem tért gödi zsidó deportál
tak, köztük a Völgyi családnak a Pesti út 34-ből, akiket személyesen
is ismertem. Teszem ezt annak hangsúlyozásával, hogy ebben a cikk
ben, nem magáról a deportálásról, – mert annak gödi végrehajtásá
ról nincsenek ismereteim – hanem egy Gödön történt esetről, amely
velem és egy zsidó munkaszolgálatossal fordult elő 1944 őszén.
1944 október közepe táján, valamivel túl a nyilaskeresztes hata
lom átvételen, a Gödhöz egyre jobban közeledő háború és az isme
retlen, sok rosszat sejtető jövőtől való félelem határozta meg a köz
ség lakóinak életét, közérzetét.
A budapesti középiskolában, amelynek második osztályos tanu
lója voltam, a tanítás már két hete szünetelt, úgy emlékszem a szén
hiány miatt.
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Nővérem, aki Északkelet-Magyarországon volt állami tisztvise
lő, a Vörös Hadsereg előnyomulása elől már hazamenekült szüle
inkhez. Ennivalónk még volt elegendő, legalább ez nem okozott
gondot a családunkban.
Ebben az időben került a kivitelezés stádiumába a Magyar Kato
nai Vezetés azon terve, amely szerint Budapest védelmére, a fővá
rostól huszonöt kilométerre kijelölt vonal mentén, egy védelmi
vonalat kellett kiépíteni. Ez a védelmi vonal, egy három méter mély
és hat méter széles, a harckocsik elleni árokra alapozva, mögötte
lövészárokból és különböző tűzfegyverek, (páncéltörő ágyúk, gép
puskák, aknavetők) tüzelőállásaiból állna.
Ennek a védelmi vonalnak a kiásásához, a község immáron nyi
laskeresztes vezetősége kirendelte Göd „levente korú” fiataljait, egy
lapáttal, vagy ásóval, valamint két napra elegendő, otthonról hozott
hideg élelemmel a Jancsi hegy környékére a földmunka megkezdé
sére. Magam is ezek között a fiatal fiúk között voltam és több napon
át keményen dolgozva teljesítettük a kiszabott munkamennyiséget.
Az október végi hidegek ellenére kint a szabadban éjszakáztunk.
Kirendelőink, az éjszakai normális pihenésünkről, sem a vízellátás
ról nem gondoskodtak. Néhány nap múlva hazaengedtek minket
azzal, hogy a munkánkra már nincs szükség, az árokásást más mun
kaerővel oldja meg a Hadsereg.
Ez a más megoldás, valóban meg is jelent a Göd-pusztai gazda
ságban, két-három zsidó munkaszolgálatos század képében. Ezeket
a munkaszolgálatosokat, akiknek nagy része, – amint később meg
tudtam – budapesti lakos volt, az istállókban és a már üres dohány
pajtákba szállásolták be. Ezen munkaszolgálatos századoknak az
állománya, fizikailag eléggé leromlott állapotban volt. Mindnyájan
a saját polgári ruhájukat viselték, amely szemmel láthatóan elhasz
nált állapotban volt.
Amikor az árokásási munkálatok a lakásunk közelébe értek,
(amitől a harckocsi árok nyolcvan-száz méterre, a lövészárok pedig
ennél lényegesen kisebb távolságra húzódott), ezek a keményen
megdolgoztatott munkaszolgálatosok kezdtek hozzánk egyenként
beszállingózni vizet kérni. Az egyik ilyen vízivási alkalomkor beké
redzkedő zsidó munkaszolgálatos megkért engem, hogy adjam fel
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egy levelét a postán, miután ez nekik tiltva van. Sem nem küldhet
nek, sem nem kaphatnak levelet. Nagyon elcsigázott ember volt ez
a zsidó és igen szívhez szólóan kért engem. Én tizenhat éves létem
re nem gondoltam azzal, hogy milyen veszélynek teszem ki maga
mat, ha elvállalom ezt az akkor kockázatos feladatot. Igent mond
tam és átvettem a levelét. A levélre azonban nem volt feladó írva,
csak a címzés. Nővérem, aki végignézte és hallgatta a beszélgeté
sünket, felajánlotta ennek a zsidónak, hogy az ő nevét és a mi
címünket írja a levelére feladóként és esetleg ha válasz jön, az Ő
nevére érkezzék. Erre a munkaszolgálatos annyira meghatódott,
hogy könnybe lábadt szemmel, elkezdte kioldozni a számomra máig
is érthetetlen célból viselt és a viselője helyzetéhez egyáltalán nem
illő, fekete, kis piros és fehér négyzetecskékkel mintázott nyakken
dőjét. Továbbra is könnyezve kért engem, hogy fogadjam el azt,
hálája jeléül. Még hozzátette, hogy a nyakkendője tiszta selyemből
készült. Elfogadta a kezembe nyomott textíliát, eltettem azt és fel
adtam a levelét, a mai Béke úton lévő Göd kertvárosi postán.
Ezen első levélfeladási ügy után egyre többen jöttek be hozzánk
keresve engem és Nővéremet ugyanilyen kéréssel. Mi mindegyik
nek a levelét átvettük és az igéretünknek megfelelően fel is adtuk.
Ezt követően sorra érkeztek címünkre, Nővérem nevére Budapest
ről a levelek nagy örömet okozva annak a hat-nyolc munkaszolgá
latosnak, akik voltak olyan bátrak, hogy megkockáztassák a hoz
zánk való bejövetelt.
Azt a nyakkendőt azóta is őrzöm, immáron hatvan éve, de soha
nem vettem fel, nem éreztem a magaménak és nem érzem ma sem.
A valóban tiszta selyem nyakravaló hátoldalán egy kis selyemsza
lagon ott olvasható a nyakkendő kereskedő neve és üzletének
címe: „Schwarz V. ker. Szt. István Krt. 8.” Itt meg kell jegyeznem,
hogy abban az időben a Szent István Körút északi oldala, de az
egész Új Lipótváros a Dráva utcáig még az Ötödik Kerülethez tar
tozott.
Azután ezeket a munkaszolgálatos századokat, így a mai „leve
lező partnereinket” is elvezényelték máshová, valószínűleg újabb
árkok, tüzelőállások kiásására. Őket azóta sem láttam, róluk semmit
sem tudok. Nővéremet azonban a gödi nyilaskeresztes pártszolgála
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tosok, akik valahogyan kiszimatolták ezt az illegális tranzakciót,
szigorúan megfenyegették és ellenőrzésük alá vonták.
Egy jó hónap múlva engem is, nem önként jelentkezés alapján,
hanem parancsra, más céllal ugyan mint a munkaszolgálatosokat,
útba indítottak egészen Németországis, ahol sok nehéz megpróbál
tatás várt rám az elkövetkező tíz hónapban. Végül is hazakerültem,
folytattam a félbehagyott középiskolát.
Nem tudom mi lett az én nyakkendős zsidó munkaszolgálatosom
sorsa, akit hatvan évig vártam, hogy eljöjjön a nyakkendőjéért.
Megérte e a háború végét, amelyre mindkettőnknek, körülbelül azo
nos esélyünk volt, de ha ő nem is, budapesti hozzátartozói bizonyá
ra megmaradtak, gondolom én.
A Nővéremet „megszorongató” nyilas testvéreknek a későbbiek
ben viszont semmi bántódásuk nem esett. Alsógödön élték minden
napjaikat senkitől sem háborgatva.
Mostanában ha kinyitom a szekrényemet, ahol az azóta igencsak
megszaporodott számú nyakkendőimet tartom és meglátom a feke
te, kis piros-fehér négyzetekkel mintázott, tiszta selyem nyakken
dőt, felrémlik előttem a könnybe lábadt szemű elcsigázott zsidó
munkaszolgálatos arca és már biztosan tudom, hogy az a selyem
nyakkendő végleg nálam marad.
Ez a történet az első szótól az utolsóig igaz, megtörtént valós
eset. Bizonyítéka annak, hogy a normálistól jelentősen eltávolodott
viszonyok között is akadhat egy-egy segíteni akaró és tudó kéz.

Gödi Almanach

241

KISHONTI ISTV ÁN

Felsőgödi „frontot megjárt volt katonák”
a Szovjetunió munkatáboraiban
Dr. Bécsy Elemér fogságának története
Bátorfi József a Gödi Almanach 2003. évi kötetének „Golgota”
című írásában említést tett a Szovjetunióba hurcolt katonaviselt fér
fiakról is. Ez adta az ötletet, hogy e viszontagságos sorsot átélt
szemtanú visszaemlékezéseit lejegyezzem.
Dr. Bécsy Elemér
is tagja volt annak a tizenkilenc felsőgödi fiatalemberekből álló cso
portnak, akiket 1945. 01. 01. -én a Szovjetunióba vittek.
Mielőtt rátérek az emlékek felelevenítésére, röviden bemutatom
a történet szereplőjét.
Pincehelyen, Tolna megyében született 1913-ban. Édesapja
1919-ben megpályázta – az időközben három főre szaporodott – fia
inak jobb tanulási lehetőséget ígérő felsőgödi tanítói állást. Az ele
mi iskola négy osztályát Felsőgödön, a gimnáziumot Budapesten
végezte el. A pécsi egyetemen 1940-ben jogi diplomát szerzett.
1941-ben kinevezték a Földművelésügyi Minisztérium földrendezé
si szolgálatához, ahonnan 1975-ben ment nyugdíjba.
Közben 1929-ben belépett az édesapja által vezetett 801. sz.
felsőgödi Losonczy István cserkészcsapatba, ahol csapattitkári
megbízatása mellett, cserkésztiszti képesítést is szerzett. A cserké
szet három fő jelszava „Isten, haza, embertárs” meghatározta egész
életét.
1937-ben bevonult katonai szolgálatra, a következő évben már
szakaszparancsnokként vett részt a felvidéki bevonuláson. Még
négy ízben hívták be, részvett az erdélyi, délvidéki, majd 1941-ben
a háborús eseményekben, s mint tartalékos hadnagy szerelt le.
1942-ben megnősült, 1943-ban fia, 1948-ban lánya született.
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Fogságának története.
A szovjet csapatok bejövetelét, már civilként Felsőgödön élte át.
Innen vitték el 1945-ben munkatáborba, mint foglyot, s 1947-ben
tért haza. Erről szól e történet.
Dr. Bécsy Elemér öregcserkész barátomat és kedves feleségét
több ízben felkerestem budapesti lakásukban, hogy elmondják e két
és fél év történetét. Ezeket feljegyezve megkísérlem leírni Elemér
bátyámnak a Szovjetunióba hurcolását, fogságát, majd hazaérkezé
sét és otthon maradt családjának életét, akik szorongva várták a
híreket és mielőbbi hazaérkezését.
1945. január 1-én reggel Dr. Bécsy Elemér idézést kapott a
Felsőgöd község elöljáróságától, hogy még aznap délelőtt jelenjen
meg a községházán. Az idézésen nem tüntették fel a behívás okát.
Ő ekkor 31. éves, egy gyermek édesapja volt. Nagy többségüket,
számszerint tizenkilencet elvitték Vácra, ahol öt napig a váci fegy
házban szállásolták el őket. Hozzátartozóiktól nem tudtak elbúcsúz
ni, s mire eljutott a híre, hogy Vácon vannak, felesége és édesapja
elmentek a váci fegyházba, de addigra már tovább vitték őket. Vácon
találkozott Erdélyi József cserkésztestvérével, akit az oroszok útköz
ben fogtak el, s szintén oda vitték. Vele egész fogsága alatt együtt
volt, de Erdélyi József csak egy későbbi csoporttal került haza.
A következő szálláshely Pusztamonostorban volt, ez a helység
Jászberénytől nyugatra, mintegy 10 km.-re van. Itt a reggeli lét
számellenőrzéskor kiderült, hogy a 2000 főből néhányan hián yoz
nak. Az egyik hiányzó a felsőgödi Jánszki Lajos volt, aki a közelben
lévő kukoricaszár rakásban bújt el. Az orosz őr megtalálta és hátul
ról fejbe lőtte. Jánszki összeesett, de szerencséjére a golyó csak
súrolta a fejét és ő a halálát tetette, s a földön maradt mozdulatlanul.
A foglyok eltávozása után a lakosság el akarta temetni, mire ő meg
szólalt, hogy nem halt meg, csak megsebesült. A sebét bekötötték,
majd hazajött Felsőgödre. Ezt a sérülést, s a vele kapott testi-lelki
károsodást, megrázkódtatást egy életen keresztül hordozta.
Pusztamonostorból a foglyokat a jászberényi kaszárnyába szállá
solták el, majd vonattal Mezőtúrra vitték őket, ahol két hétig a
Városházán tartózkodtak. A drótkerítéssel körülvett épületből meg
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próbáltak hírt adni magukról, de az ő cédulája nem jutott el család
jához.
A következő állomás a romániai Focsani. Itt több mint egy hóna
pot töltöttek, majd elérkeztek a szovjetunióbeli végleges táborhely
ükre Uzmanyba.

Az uzmanyi táborról készült ceruzarajzok fényképei

Uzmány, Voronyezstől északkeletre a Donba ömlő kisebb folyó
partján fekszik. A tábor egy négy méter magas kőfallal bekerített
egykori kolostorban lévő, tucatnyi épületben volt. Itt többségükben
magyarokkal találkoztak, de a németeken kívül más nemzetiségűek
is voltak. A tábor létszáma 4000 fő volt.
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Csak önkéntes munkát voltak hajlandók vállalni. A Szovjetunió
ugyan nem írta alá a genfi egyezményt, de annak a hadifoglyokra
vonatkozó egy részét betartotta. A táborból naponta 5-6 órára elvit
ték őket munkára, ami elsősorban mezőgazdasági munka, főleg
krumplivetés volt. Vasárnap nem volt munka. A tábori lelkészek
időként tartottak szentmisét, istentiszteletet.
Egy darabig tűzoltó is volt. A táborból naponta ment egy csapat
az erdőbe fáért, ez kellett a főzéshez. Ősz felé, egy húszfős csapattal
kiment egy gazdaságba, főleg betakarítási munkára. Itt egy temp
lomban a kóruson laktak, lent raktár volt. Télen időként az erdőre
jártak, fakitermelésre a téli tüzeléshez hozták a fát. Az első rabkará
csonyt ebben a táborban ünnepelték meg. Levelet írhattak haza, de
választ először csak 1946. május 1.-én kaptak. Egy húszfőnyi cso
porttal kimentek Voronyezsbe, építőmunkára. Egy kis barakkban
laktak az autójavító üzem területén, ő ácsmunkát végzett. Az élel
met 10 naponként hozták ki részükre a táborból. Erdélyi József volt
a szakácsuk.
1946 augusztusában új táborba mentek, a Kaukázus északi lejtő
je mögötti síkságon fekvő Georgijevszkbe. Ez a helység a Fekete
tenger és a Kaszpi tenger között van a Kuma folyónál, mely a
Kaszpi tengerbe folyik. A táborban bunkerekből átalakított épüle
tekben és barakkokban laktak. Betakarítási mezőgazdasági munká
ban vettek részt, majd hónapokig a Kuma árterében bokros területet
tettek termővé. A tábori életük hasonló volt az előzőhöz. Itt élték
meg a második rabkarácsonyt.
1947. május elején közölték velük, hogy hazaviszik őket
Magyarországba. A vagonokat névsor szerint állították össze. Őt az
első csoporttal indították el. Június elején érkeztek meg
Máramarosszigetre, ahol a trianoni határok szerinti országrészeként
szétválogatták őket. A magyarországi csoportot Debrecenbe szállí
tották, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesültek.
1947. június 18-án érkezett meg Felsőgödre. Az állomáson csa
ládja fogadta, mivel már jelezték nekik a foglyok várható érkezését.
Felesége elmondása szerint fia – aki ekkor már négy éves volt – az
ismeretlen katonától megijedt, s félénken az édesanyjához húzó
dott. 	 Hazaérkezéskor 48 kilóra lefogyott, de szerencsére betegsé
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get nem szerzett és a szerető család, a jó koszt visszahozta egészsé
gét és életkedvét.
Így ért véget életének ez a két és fél éves rabságban eltöltött kor
szaka.

Dr. Bécsy Elemér és fia 1944-ben
az elhurcolás előtt

és 1947. június 18.-án
a hazaérkezéskor
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INKEY ALICE

Alsógödi Amarcord
Életem egyik legnagyobb
filmélménye Fellini Amarcord
című önéletírása volt. Kiváló
példája annak, miként kezeljük
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
komolyság könnyen komolyko
dássá válhat, a visszaemlékező
pedig nevetségessé.

Innen indul a történet.
Inkey Alice ötévesen

Második élményforrásom pedig a saját életem volt. S ebből a
kettőből próbáltam meg összerakni gyermekkorom történetét, a
negyvenes-ötvenes évekből. Vagyis készülő könyvemet.
A kámaszutra és az ezüstnyelű fésű
Télen, amikor a mínusz húsz fokos hidegben beállt a Dunán a
jég, sokat korcsolyáztunk vagy szánkóztunk az Ürge-dombokon.
A Duna jegén Szigetmonostorról jöttek át a piros arcú, nevető sze
mű „túrós-asszonyok”. Nagy kosárral a hátukon, keményített, hófe
hér abroszba csomagolva a túrót, tejfölt, sajtot. Nekünk tejet is
hoztak kannában. A tejet nem forraltuk fel, eltettük másnapra. Majd
a tetején lévő sűrű tejszínt óvatosan leszedtük, és vasárnap reggel
ebből készült a tejszínes kakaó.
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Közben bővült a család. Akkoriban jött divatba, hogy a nagy
lakásokba idegeneket költöztettek be a tulajdonosok mellé. Egy csa
ládnak bőven elég egy, vagy két szoba – állították. Hogy ne kerül
jünk ilyen helyzetbe, anyámék azonnal intézkedtek: meghívták
édesanyám testvérét, Szellay Alicet, az ismert színésznőt és férjét, a
ma már legendás hírű Szőts István filmrendezőt, hogy Pestről köl
tözzenek le hozzánk Alsógödre.
Így mindjárt két családnak számítottunk. Szőtsék a nagy erké
lyes szobát kapták meg az emeleten, Magukkal hozták az ostromot
átvészelt gyönyörű bútoraikat, a drezdai barokk szobát, a gyöngyös
csillárt, a velencei tükröket. Bizony, nem örültek túlságosan, amikor
megtudták, hogy távollétükben felvonultattam barátaimat, és büsz
kélkedtem otthonukkal. A vidéki, többnyire szegénysorsú gyerekek
szájtátva nézték a csillárt, a keleti szobrokat és a szép bútorokat. Én
meg nagylelkűen megengedtem, hogy fésülgessék a hajukat kereszt
anyám, Szellay Alice Esterházy-monogrammal díszített ezüstnyelű
fésű- és kefekészletével.

Szellay Alice, Szőts István felesége, filmjeinek főszereplője
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Igaz, ezt kicsit megbántam, hiszen az iskolában gyakran megesett,
hogy egy-egy gyereket benzines hajmosásra utasítottak, mivel
előbb-utóbb mindenkinek a hajában találtak tetűt. Némi lelkifurda
lással figyeltem esténként, amint keresztanyám aranyszínű haját
ezzel a készlettel fésülgette.
Olvasgattunk is.
Így találtam rá a Baktay Ervin által dedikált Kámaszutrára, amit
Szőts Pista barátjának küldött. Számozott példány volt, faborítóval,
szalaggal összefűzve, sok képpel illusztrálva. Mi ezt nagy érdeklő
déssel nézegettük, de nem nagyon hittük, hogy felnőtt emberek
olyasmivel foglalkoznának, amit a képen láttunk. Egy másik köny
vet, a Picassót, nagy műgonddal tanulmányoztam. Ebben komikus
kis emberkék ugráltak meztelenül, és ez már jobban is tetszett.
Később, a rend kedvéért ki is színeztem a könyvet.
Iskola után uszályos estélyi ruhákban
Keresztanyámnak gyönyörű estélyi ruhái voltak. Az ostrom kez
detén a szobalányunk, Erzsi, felajánlotta, hogy magával viszi ezeket
vidékre, bőröndökben, s majd a háború után visszahozza. Ebben
maradtak.
Véget ért a háború. Az emberek lesoványodva jöttek fel az óvó
helyről, kétségbeesve keresték rokonaikat, barátaikat. S alig merték
elhinni, hogy megmenekültek, hogy életben maradtak.
A lerombolt Budapest egyik tönkretett lakásába beállított Erzsi,
és hozta egy letűnt világ irreális, de gyönyörű relikviáit. A pesti Szi
ta-szalonból kikerült ruhákat, keppeket s néhány Velencében vásárolt
estélyi ruhát, cipőt. Volt az egyik bőröndben egy mustársárga, valódi
bőrből készült, térdig érő bőrkabát is. Tíz év múlva, a tizenhatodik
születésnapomra megkaptam ezt a kabátot a keresztanyámtól.
Merem állítani, hogy abban a lódenkabátos korban az egész ország
ban nem volt még egy ilyen gyönyörű darab.
Nagyon boldogan viseltem, s a vonaton „a bőrkabátos lány”-ként
arattam a babérokat.
De térjünk vissza a két kofferhez. Ezek a ruhák is lekerültek Alsó
gödre, jómagam és barátnőim legnagyobb örömére. Iskola után,
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amint szegény keresztanyám kihúzta a lábát otthonról, ezekbe öltöz
tünk, s a barátnőimmel nagy kedvvel turkáltunk közöttük.

Indulás a Dunához!
Szellay Alice, Inkey Péter,
Szőts István, no és Bagó kutyánk

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

Négyen voltunk elválaszthatatlan jó barátnők: a K. Szabó, a Fonyó,
az Anton Anni és szerény személyem, az Inkey. Övekkel szorítottuk
a hónunk alá a szoknyákat, és kényeskedve sétálgattunk az uszályos
estélyi ruhákban. A negyvenes évek elejének divatos cipőit zsinórral
kellett a bokára tekerni, majd fel térdig. Vékony kis pipaszár lábain
kon a zsinórok nem maradtak meg, pedig a combunkig tekertük.
Végül mezítláb fogócskáztunk, hosszan húzkodva magunk után a
„kificamodott” cipőket. Vagy így beöltözve bukfenceztünk a fotelok
ban, és filmjeleneteket adtunk elő.
A mi mozink
Akkoriban játszották a mozikban a Mágnás Miskát Szirmay
Albert fülbemászó dallamaival. Latabár Kálmán és Árpád, Gábor
Miklós, Sárdy János, Németh Marika és a tüneményes Mészáros
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Ági főszereplésével. Kedvenc jelenetünk volt a filmből, amikor
Mészáros Ági egy teknőben mos, és évődik lovagjaiv al, a két
Latyival. A mi „mozinkban” Mészáros Ági szerepét K. Szabó Ica
játszotta. Szerepformálása máig emlékezetes számomra. Felejthe
tetlen élmény volt látni, amint keresztanyám estélyi ruhájában a
fotel fölé görnyed, és mosást mímelve szenvedélyesen énekli:
		
Jössz még te utánam
		
négykézláb,
		
De én már akkor
		
szarok rád.
Nem biztos, hogy ez volt az eredeti szöveg, de mi így énekeltük.
Az alsógödi Rákóczi mozgó minden előadásán ott ültünk az első
sorban. A Rákóczi-induló nekem a mai napig egyet jelent a mozival.
Ha meghallom a zenéjét, az orromban érzem a kis alsógödi mozi
olajos padlójának a szagát, hallom a felcsapódó székek nyikorgását,
és a savanyú cukor papírjának a zizzenését. Lassan elültek a zajok,
mindenki elhelyezkedett, s a csendben elkezdődött a nagyfilm.
Megszólalt Kerekes János zenéjével az Állami áruházból:
		 Egy Duna parti csónakházban,
		
Nagy a jókedv mindennap...
A paraszti témájú filmeket, például a Talpalatnyi földet is estélyi
ruhában játszottuk el. Akkoriban ideológiai felkészítésünk értelmé
ben ezt egyáltalán nem éreztük stílustörésnek. Sőt: úgy véltük, ez így
igazságos, hogy végre a szegény munkás, a paraszt is szép ruhákban
járhat.
Szőts István és a május elsejék
Május elsején az egész iskola – a szülőket is beleértve – ünnep
lőbe öltözve felvonult a Kossuth térre. Aztán minden ünnepség után
lementünk a Duna partjára. A hatalmas szomorúfüzek lehajló ágai
alatt jókat lehetett játszani. A gyönyörű fákat még az első világhá
ború alsógödi hősi halottjainak az emlékére ültették. Szaladgáltunk
a fűben, hintáztunk, tornáztunk, és mindent megtettünk annak érde
kében, hogy felhívjuk magunkra a fiúk figyelmét. Ők verekedtek,
húzkodták a hajunkat, és lökdösték egymást be, a Dunába. Egyszó
val: remekül szórakoztunk.
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Kevés ember engedte meg magának akkoriban, hogy ne vonul
jon fel május elsején. A nagybátyám, Szőts István azonban fittyet
hányt a kor szokásainak. Ő minden évben május elsején kezdte meg
a dunai fürdőszezont. S arról igazán nem tehetett, hogy ez a dátum
egybeesett a munka ünnepével. Mentségére szolgáljon, hogy őt
viszont nem zavarták az ünneplő emberek.

Május elseje az alsógödi strandon, 1950 táján

Jött ki a vízből, s amerre elhaladt, a tömeg kettévált. Előtte ment
Bagó kutyánk, időnként megrázva vizes bundáját, mögötte Pista,
aki vizes haját simítgatta, és udvariasan köszöngetett.
Kétségtelenül volt némi kontraszt az úttörőruhás nebulók, a kiöltö
zött gödiek és Szőts Pista víztől csepegő, madzaggal megkötött
fekete fürdőnadrágja között. Két öntörvényű lény: a filmrendező és
a kutyája vágott át így a strandon a falu vezetői és ünneplőbe öltö
zött vendégei előtt...
Amikor tizennégy éves voltam, apám, Inkey Tibor rám kérdezett:
– Mi akarsz lenni? Divatfotós, portréfotós, bűnügyi fotós, esetleg
riporter?
Fel sem merült benne, hogy a fotózáson kívül mással is foglalkoz
hatnék.
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– Talán bűnügyi fotós. – mondtam elgondolkozva.
– Jó, akkor mégy portréfotós tanulónak a Práter utcába!
Így is történt.
A Práter-utcai Szakmunkás Képzőből gyakorlatra a FÉNYSZÖV
különböző műtermeibe kerültünk. Édesapám kérésére engem Tamá
si Sándor fotóművész mellé helyeztek. Nagyon sokat köszönhetek
Neki. A retust és a labormunkát Perger József tanította nagy hozzá
értéssel és sok szeretettel. Néhány éves fényképészműtermi munka
után 1960-ban bekerültem a filmgyárba retusőrnek.
Két év múlva kaptam Lehetőséget önálló „standfotós” munkára.
Első film: a „Mici néni két élete” volt. Harminc év alatt 52 játékfilm
és kb. Ugyanennyi TV-film reklámfotóanyagát készítettem el.
Ezekben a filmekben együtt dolgozhattam csaknem a teljes filmes
és televíziós „élmezőnnyel”.
Az operatőrök közül Iegtöbbször Illés György, Szécsényi Ferenc,
Hegyi Barnabás, Sára Sándor, Bíró Miklós, Czabarka György, a
rendezők közül pedig Ranódy László, Fábri Zoltán, Kovács András,
Szinetár ) Miklós, Esztergályos Károly, Félix László, Zsurzs Éva
filmjeib en fotóztam. De folytathatnám a sort többnévvel is. Mit
adtak nekem Ők?
Látásmódot. A velük folyta
tott munka közben tudatoso
dott bennem, hogy a portréfo
tografálás nem azonos a pre
cíz expozícióval, vagy az arc
körülvilágításával.
Minden portréalanynak karak
tere van, minden helyszínnek,
környezetnek hangulata. Ha
ezek megjelennek a fotón,
akkor lehet a képnek hatása.
Hát ilyenféle képeket igye
keztem a falra akasztani.
A filmg yár i munk ám at
Balázs Béta-díjjal tüntette ki
a szakma.
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DR. ERD ÉLYI ISTV ÁN

GÖDI KI KICSODA?
Gödtől - Gödig
Nagyváradon születtem 1931-ben. Édesapám, Erdélyi Ferenc a
helyi Postaigazgatóságon dolgozott, korábbi helytállása miatt az
élete került veszélybe 1944 őszén az újra Román fennhatósághoz
tartozó városban.
Társzekereinknek a közel egyhónapos menekülésben megfáradt
lovai lassan a kitűzött cél felé vontatták nehéz terheik et. Már dél
felé járt az idő, amikor 1944 szeptemberének a végén, Sződ felöl
Felsőgödre érkeztünk. Megállva a műút szélén a lovak megkapták
aznapi kevéske abrakjukat, mi pedig – a két vándorló család –
ezalatt rövid megbeszélést tartottunk: Szentendrén elválnak útjaink.
Huszárék, az útitársaink, eldöntötték, hogy tovább mennek valaho
vá Nyugatra, mi pedig – eredeti tervünknek megfelelően – Szent
endrén fogunk megállapodni.
Következett a horányi révátkelés a Dunán, majd megérkezés a
számomra különös kis városba, ahol életem új szakasza kezdődött
el. Akkor még nem is sejtettem, hogy közel másfél évtizeden át ott
honom lesz valahol a házaiban. Minden teljesen szokatlan volt.
Egyik házból a másikba utasítottak a városka vezetői, míg végre
valahol be kellett fogadjanak bennünket, az „ejtőernyősöknek”
nevezett erdélyi menekülteket, akiket legszívesebben továbbküldtek
volna, de azonnal. Ez volt az anyaországban a jogtalanságunk álla
pota. Apám azonban hajthatatlan volt: mi magyarok vagyunk, Nyu
gatra nem megyünk tovább, hangoztatta. Ottmaradtunk. A polgár
mester megengedte, hogy végül meghúzhassuk magunkat egy ház
szobácskájában, étkezni az ingyenkonyhára jártunk.
Kiderült, hogy van a városban gimnázium, csak éppen nem ren
delkezik vizsgáztatási joggal.
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A nagy szükségben és zűrzavarban azonban ez nekünk nagyon is
megfelelt. Beiratkoztam több, mint egyhónapos késéssel, de az
oktatás már november végén megszakadt.
Aztán december 26.-án Pomáz felöl megérkeztek a szovjet csa
patok és városban – mivel nyolc ifjú német katona „ellenállt” egy
katonai gumiraktárnál – háromnapos szabadrablást rendelt el a
városkába telepített szovjet egység parancsnoka. Minket meg ráadá
sul kibombáztak a biztonságosnak tűnő kis lakásunkból. Így hát
levonultunk a szomszédos ház kevésbé biztonságos, de óriás i pincé
jébe, ahol néhány, tovább már harcolni nem akaró magyar katona is
meghúzódott nagy titokban.
Mint kibombázottak megkaptunk a város szélén egy elhagyott
nak nyilvánított szép kis villát, de másnap visszatértek oda a nyugat
felé elmenekült család hölgytagjai. Így hát kikerültünk a ma már
szinte luxusnyaraló résznek nyilvánuló, akkor még eléggé elhagya
tott Pismány nevű városrész aljába, gróf, Csáky István villájának
üresen álló kertészházába. A gróf volt sofőrje lakásában egy másik
erdélyi menekültcsalád húzódott meg. Nem volt a házacskánkban se
villany, se vízvezeték a ház terasza előtti elkerített részben pedig a
gróf hatalmas tenyészsertései grasszáltak, csodálatos falusi illatokat
biztosítva számunkra. Ottragadtunk majdnem öt esztendőre. Ez volt
maga a nyomor. Biztosítva magunknak a további falusi miliőt, kecs
két tartottunk, tejének zamatától máig lúdbőrözik a hátam…
Apámat – miután néhány hónapig a városka önkéntes rendőrség
ében szolgált – miközben majdnem elvitték a tahitótfalui felrobban
tott híd felépítésétől további és távolabbi málenki robotra – alkal
mazták az óbudai postán, ahol egy ideig még főnök is volt, úgy tűnt,
hogy életünk és nyomorszintünk megállapodott a még elviselhetőn.
Azonban a „hídverő” Gerő Ernő apámat is B-listáztatta 1946 tava
szán. Ekkor segédmunkás lett belőle a szentendrei papírgyárban…
 	 Habár fiatal korában aktívan sportolt, ez a megaláztatás, meg sok
egyéb kellemetlen dolog, ami még következett, végül arra késztet
ték őt, hogy elváljon tőlünk, habár – tekintettel igen jó szervezőte
hetségére és szakértelmére – a papírgyárból a városi közellátási
hivatal vezetőjévé avanzsált, ahol egészen az élelmiszer-jegyrend
szer. megszűnéséig (1951. december 1) helytállt, biztosítva a város

Gödi Almanach

255

lakosságának tisztességes ellátását. Egyszercsak hirtelen felmond
tak neki és, ezután több városban és egyéb településen dolgozott
országszerte, mígnem évek multával „rehabilitálták”, természetesen
minden anyagi kártérítés nélkül…
1949 őszén anyámmal új lakásba költöztünk, ahol legalább volt
ugyan villany, de vízvezeték már nem, viszont nem kellett sokat
gyalogolnom a volt csendőrlaktanyába telepített gimnáziumba, amit
időközben sikeresen befejeztem.
Közben azonban elérkeztem életem újabb fordulópontjához.
Még egészen az utolsó előtti osztályig az volt a tervem, hogy
vegyészmérnök leszek. amire anyám is ösztönzött, mivel édesapja
régebben vegyésztechnikus volt a zalatnai aranybányánál és neki a
vegyészi-vegyészmérnöki állás biztos egzisztenciának látszott.
1949 nyarán kis osztályunk elhatározta, hogy nagyobb kirándulást
tesz a környékben. Ekkor – szinte sorsszerűen – eszembe jutott egy
különös váradi élményem: mint jó kispolgárok, a vasárnapi isten
tisztelet után apámmal rendszerint mindig elmentünk vagy egy
órácskára a kávéházba, ahol ő újságot olvasott én pedig a közismert
képes újságot, a Magyar Futárt lapozgattam. Jól emlékeztem egyik
érdekes cikkére: „Árpád sírját keresik a pomázi Lam-hegyen”, sőt a
feltárásokat vezető amatőr régész, Sashegyi Sándor neve is felötlött
bennem. Menjünk el Pomázra, mondtam a többieknek és már más
nap átmentünk oda HÉV-vel. A vasútállomáson érdeklődve azonnal
megmondták nekünk azt, hogy hol is lakik. Nagy régészeti gyűjte
ménye, szakavatott ügyszeretete olyan mély benyomást tettek rám,
hogy ott azonnal eldöntöttem, régész leszek! Szüleim egyáltalán
nem örültek ennek, de végül is belenyugodtak, jóllehet gyengén
dotált, bizonytalan egzisztenciának látszott az a pálya.
A gimnáziumunkat, miután egy évig a ferences rend birtokolta,
államosították.
Azt hittem, hogy ez egyszerűbbé fogja tenni egyetemi felvétele
met, mert egyházi gimnáziumból akkoriban nem igen vettek fel
bölcsészkarokra hallgatókat de nem így történt. Felvételi kérelme
met elutasították. Kibújt a szög a zsákból, hogy miért. A trian oni
békediktátum eredményeként a románok által a hivatalából eltávo
lított apám ugyanis a II. Bécsi döntés után azonnal visszakapta állá
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sát Nagyváradon, a postaigazgatóságon, és amikor szeptember első
napjaib an megjelent ott Bukarestből az a bizottság, amelyik a posta
műszaki berendezését volt hivatva román részről leszerelni és elvin
ni, akkor ő és az egyik műszerész (nevét nem érdemes megemlíteni,
habár rövidesen miniszter lett belőle Magyarországon) fegyveresen
ellenálltak ennek. Apám magas kitüntetést kapott (a műszerész
nem), amit valahol nyilvántartottak. Emiatt a fia, azaz én, már nem
kerülhettem be az egyetemre.
Ebbe azonban nem akartam megnyugodni sehogyan. Szívós ter
mészetemnek és kitartásomnak köszönhetően, elmentem ugyan elő
ször az Orosz Intézetbe – ami akkor a volt Tőzsdepalotában székelt
– ahová „átirányítottak”, de ott – habár a felvételi beszélgetésen
komolyan agitáltak, nem álltam kötélnek, nem akartam ott tovább
tanulni. Apámmal megkonzultálván a dolgot, ő azt javasolta, hogy
a szentendrei városi pártbizottság titkárával – egy volt villanyszere
lővel – beszéljem meg a dolgot, akivel ő egykoron Aradon dolgozott
a postán. A korabeli változások idejében ez a lépés és az illető pozí
ciója sem tűnt számomra szokatlannak. Az új urak egyike tehát,
amikor megtudta szavaimból, hogy az aradi „Feri bácsi” fia vagyok,
azonnal íratott számomra egy olyan ajánlást, melyen ott díszelgett a
vöröscsillagos pecsét. Igen ám, de kihez vigyem azt el? Sashegyi
Sándor azt tanácsolta, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum, meg egy
ben a Múzeumok és Műemlékek Országos Tanácsának a vezetője
Fülep Ferenc (1919-1986) régész, keressem azt fel. Igenám, de jus
sak be az ilyen magas vezetőhöz, akiről zord hírek keringtek? Min
denek előtt valamiféle jobb ruhát és cipőt kellett szerezzek, amire
alig-alig volt pénzünk. Anyám vett nekem egy világos barna – kissé
rózsaszín árnyalatú – kezeslábast, ami tökéletesen elfedte foltozott
ruhámat és még vettünk egy pár szöges bakancsot, majd bejelent
keztem a budapesti Puskin utcai titkárságon és már meg is kaptam
a találkozás lehetőségét másnapra. A tanév közben megkezdődött én
pedig nem akartam lemaradni, vagy akár csak egy évet kihagyni.
Azon a nyáron ugyan vízvezetékszerelő-tetőfedő inasként dolgoz
tam, de az a pálya sem vonzott különösen…
A titkárnő, akinek a színe előtt említett öltözetemben jelentem
meg, beszólt Fülep elvtársnak, aki kinyitva irodája ajtaját megjelent
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előttem én pedig a szöges bakancsom talpán korcsolyázva, egyene
sen a karjaib a repültem. Kellő humorral értékelve a helyzetet (ami
nem volt rá jellemző rá), letegezett és leültetett, habár még a kezébe
sem nyomtam a csillagos papíromat. Meg kell mondanom, hogy
nem sokat teketóriáz ott, miután vázoltam neki reménytelennek tűnő
helyzetemet. Légy nyugodt fiam, mondta, a felvételed el lesz intéz
ve. A papírjaim közben megtörtént „eltűnése” sem hozta zavarba.
– Megkeressük, néhány napon belül fel leszel véve! Boldogan szá
guldottam haza Szentendrére a HÉV-vel és lőn: rövidesen megjött a
felvételre jogosító írás, már aztán a következő napon ott is voltam a
tanszéken. Ebből senki se gondolja azt, hogy a párt segített be az
egyetemre, hiszen sem én, sem pedig apám nem voltunk párttagok.
Pusztán az emberi megértés és jóindulat játszott közre.
Ugorjunk egy nagyot. Az egyetemről egyszer majdnem kizártak,
mint „osztályidegent” (?). Tanulságos évek voltak. Végül kitűnő
államvizsgával végeztem el a középkori régészet – muzeológia sza
kot, ahol olyan kiváló embereknél tanulhattam, mint László Gyula
(aki mint megbízott tanszékvezető, engem választott maga mellé
kinevezett demonstrátornak, ami számomra óriás i ösztöndíjat jelen
tett), vagy Fülep Lajos (1885-1970), meg Dercsényi Dezső, avagy
Horváth Tibor, Entz Géza, Dobrovits Aladár és a többiek. Már egy
évvel előtte a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültem gyakornoknak,
megintcsak Fülep Ferenc keze alá.
Most következett életem mondhatni harmadik fordulópontja,
amire már évek óta készülődtem. Ez nemcsak László Gyula hatására
következett be, hanem inkább híres ellenfele, Fettich Nándor (Lásd:
GA 2002. 174. oldal) volt az, aki ösztönzött (őt nemcsak a Tudomá
nyos Akadémiáról zártak ki 1950-ben, de nem is taníthatott az egye
temen!), mivel ő háromszor is megfordult ott, ahová én magam is
vágytam, a Szovjetunióban. Ehhez azonban 1955-ben aspiráns-fel
vételi vizsgán kellett megfelelnem, ahol Fülep Ferenc elnökölt.
Habár a Múzeumban nem voltunk különösképpen vele jóban, nem
buktatott meg és 1955 őszén már robogott is velem az expressz
Moszkvába, majd a végcélhoz, a Leningrádi Állami Egyetem Törté
nettudományi Kara Régészeti Tanszékére. Végül életem legszebb
négy esztendejét töltöttem odakint, csodálatos tudományos környe
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zetben, annál is inkább, mert szakvezetőm az Állami Ermitázs (A
világ nagyságrendileg negyedik legnagyobb múzeuma!) főigazgató
ja volt. A város könyvtárai épségben vészelték át a II. világháborút,
sőt a gyűjtemények sem szenvedtek kárt annak idején.
– Egyetlen körülmény aggasztott csak szinte állandóan, az, hogy
édesanyámat – aki mindig minden lehetőt megtett értem – hosszú
esztendőkre magára kellett hagynom. –
Két momentumot emelek csak ki ottani küzdelmes éveimből.
Mivel szakvezetőm, Mihail Artamonov professzor már nem ásatott,
elengedett engem Alekszandr Bernstam orientalista professzor cso
dálatos pamíri expedíciójába 1956 nyarán. (Ennek emlékeit könyv
ben megírtam már, de eleddig nem akadt rá kiadó…: (Régészeti
expedíción a Világ Tetején) Életre szóló élmény volt számomra
Marco Polo és Stein Aurél nyomdokain járni Kirgizsztán és Tádzsi
kisztán területén, Afganisztán határvidékén.
Találkozás őseinkkel
Egyik, Oroszországon belüli kiküldetésemkor, amikor „véletle
nül” összetalálkoztam Baskíria fővárosában, Ufában a neves magyar
antropológus kollégámmal, Tóth Tiborral (Az Akadémia ugyanis nem
koordinálta kutatásainkat, mivel ő más tudományos osztályhoz tarto
zott, mint a régészek), akihez rögtön társként csatlakoztam. Bejárva
egy sor baskíriai falut, az egyikben összetalálkoztam egy baskír
régésszel, Sokurovval, aki éppen történelemtanárként működött ott,
mert a régészetből nem tudott megélni, és aki – miután megtudta
érdeklődésemet – azonnal készített egy térképvázlatot arról, hogy az
előző évben, egy másik faluban általa feltárt, 10. századinak tűnő
lovassírt megtalálhassam majd. Ehhez azonban pénzt kellett szerezni
az egyetemtől. Artamonov közbenjárására meg is kaptam az ásatási
engedélyt és a szükséges csekély pénzösszeget, majd 1958-ban –
megtalálva a temető helyét, ami nem volt könnyű feladat – folytattam
az ásatást Kusulevoban.. Sikerült még 12 sírt feltárni belőle a csekély
erőnkkel. A helyszínre hajón érkeztünk meg Ufából a Bjelaja folyón
és a Djurtjuli nevű városka rendőrkapitányának a segítsége kellett
ahhoz, hogy egy arra haladó teherautó a helyszínre vigyen bennünket,
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Kusulevo faluba. Bennünket, ez annyit jelentett, hogy egy vállalkozó
hallgatónőt, meg egy hallgatót vihessek magammal és még arra volt
pénzem, hogy két legényt felvehessek a faluban, a helyszínen. Nehéz
ség volt még elég, helyben kenyeret sem lehetett kapni és a szállás az
iskola egyik termében volt adott, a padokon. Kenyérért 20 kilométert
kellett gyalogolni. A nap meg hétágra sütött, sikerült még napszúrást
is beszereznem. Ez, mint majd kiderül, jó edzés volt a következő
évekre – évtizedekre. A következő esztendőben a feltárást N. Mazsitov
baskír régész folytatta, aki azóta sem tette közzé eredményeit, csak
némi szemelvényt lehetett belőle megtudni előzetes jelentésének a
kéziratából. Az eddig ismert adatok alapján a temető a Kr.u. 10. szá
zad végétől a 11. századig bezárólag lehetett használatban. Embertani
anyagát senki sem vizsgálta még meg – vagy nem adtak róla hírt – így
csak feltételezni lehet, hogy talán őseinkhez köthető, azokhoz, akik
nek a leszármazottaival Julianus barát kissé nyugatabbra, a mai Tatár
Köztársaság területén találkozott. (Utóbb ott is találtak 1973-ban egy
olyan temetőt, ami hasonló korú, de a magyarokhoz való tartozása
sokak szerint kétséges, folytatni kellene a vizsgálatokat, főleg ember
tani vonalon, de erre nincs akadémiai „projekt”. Így állunk hát mos
tanság ezen a területen).
Újabb fordulópont – már nem is számolom.
1959 októberében hazatértem. (kandidátusi értekezésemet oda
kint „A magyarok Levédiában” címmel védtem meg sikeresen, olyan
neves bírálók előtt, mint például az a Szergej Rudenko, aki az Altajhegységben feltárta a Kr.e. 5. századból származó, híres jégbefagyott
sírokat) Az évek során azonban egyre inkább világos lett számomra,
hogy csak akkor tudok valamiféle újabb eredményt elérni, ha ismét
kimegyek a Szovjetunióba, de most már mint munkavállaló. Ugyan
is nem tértem vissza régi munkahelyemre, a Nemzeti Múzeumba és
az egyetemi oktatómunka sem vonzott. Úgy láttam, hogy kutatási
terveimnek egyik hely sem adott volna kellő bázist. Idehaza könyv
tárainkban alig-alig van a kinti szakirodalomból valami, behozatala
nehézkes, vagy majdnem lehetetlen. Ugyanakkor ott a múzeumok
ban hatalmas leletanyag áll a kutatók rendelkezésére.
1968-ban, viszonylag rövid huzavona után munkahelyem, (ahol
a sikeres aspirantúrám után hazatérvén dolgoztam, az akadémiai
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Régészeti Intézetben) annak művészettörténész igazgatója, bele
egyezett abba, hogy egy esztendőre, majd a kinttartózkodást meg
hosszabbítva, ismét egyre, kimehessek. Odakint ilymódon sokkal
könnyebb lett a mozgásom a hatalmas országon belül és anyagi
gondjaim sem voltak az ottani jó fizetés mellett. Kivittem a fiam
 at
is, aki a moszkvai elemi iskola két osztályát végezve el, alaposan
megtanult oroszul. Több szövetségi köztársaságban is megfordul
tam és múzeumi gyűjtemények sorát néztem át azért, hogy felfedez
hessek bennük valamit, ami őseink jelenlétére, vagy ősrokonságára
utalhat. Kemény munka volt.
De még ezt megelőzően másik keleti kutatás megkezdésére is
lehetőség nyílt.
A Mongol Tudományos Akadémiáv al megkötött egyezmény
keretében már megelőzően is járt ugyan magyar régész Mongóliá
ban, Gábori Miklós (Lásd: GA. 2003. 74. oldal) barátom személyé
ben, de 1961-ben közös ásatások lehetősége is felmerült. Az év
tavaszán Horváth Tibor, egykori tanárom, a budapesti Keletázsiai
Művészeti Múzeum igazgatója utazott ki nélkülem, mert magam a
koratavaszt nem tartottam ásatásra megfelelő időszaknak. Meg is
kezdte a mongolokkal egy ázsiai hun halomsír feltárását, de a kirab
lott sír teljes feltárása nem sikerült. Kiutazván az év nyarán, egy
másik ázsiai hun temetőt választottuk ki magunknak, ahol orosz
régészek már az l920-as években dolgoztak volt, ez a híres Nojon
túli hármas, azaz három völgyben fekvő óriás i temető. Ebből mi
ugyan csak két sírt tudtunk feltárni, a fejedelmi sírokhoz nem nyúl
hattunk hozzá, mert nem volt elég fizikai erőnk, meg időnk, de
aztán egy újabb lelőhelyen, meg még másutt, a következő eszten
dőkben is sikeresen dolgoztunk. (Eredményeinkről, Sugár Lajos
fényképész kollégám képeiv el és Egyed Endre rajzoló munkáiv al
illusztrálva könyvem is megjelent: Ázsiai lovas nomádok címmel)
Amint említettem, közben kimentem a Szovjetunióba, de visszajőve
onnan, ismét felvettük a közös mongóliai ásatások fonalát.

A mongóliai közös mongol-magyar régészeti expedícióink útvonalai,
1961-1990
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Végülis 14 alkalommal sikerült kijutnom abba a csodálatos, tisz
ta levegőjű országba és abból 11 alkalommal sikerült ásatnunk, egy
alkalommal pedig szorgos terepbejárást végeztünk Makkay János
ősrégész kollégámmal. A terepmunkálatokban Sugár Lajos hat alka
lommal vett velem részt. Egyszer elkísért még bennünket Egyed
Endre felmérő-rajzoló, valamint a keszthelyi Frech' Miklós archeobotanikus, sőt a fiam Péter is, aki nagyon jól dolgozott a felmérőrajzoló munkálatokban. A mi kinti munkálatainkat ellentételezendő,
mongol kutatók jöttek Magyarországra, különféle szakterületekről.
Az utolsó közös ásatásokra 1990-ben került odakint sor.
Ezek az évente négy – hat – hetes mongóliai kutatások többféle
tudományos célt szolgáltak. Tanulmányozhattuk a mai nomád pász
toréletet a maga valóságában, valamint a szkítakori, a türk és főleg
az ázsiai hun (szjunnu – hsziungnu) sírokat.

Tonjukuk, türk főember síremléke (részlet), a kőoszlopon rovásírással az
életrajza. Kr.u. 8. század

Eredményeinket angol nyelven tettem közzé egyik 2000-ben Buda
pesten megjelent könyvemben ( Achaeological Expeditions in
Mongolia), csupán az 1990-ben, az utolsó közös expedíciónk során,
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részlegesen feltárt ázsiai hun település eredményei nem kerültek
bele. Akkoriban (1947 óta már folyamatosan) rajtunk kívül csak a
szovjet régészeti és néprajzi expedíciók működtek az országban, de
az ő anyagi lehetőségeikkel mi egyáltalán nem vehettük fel a ver
senyt.
Ami a szkítakori emlékeket illeti, elsősorban az úgynevezett
szarvasos köveket, a kövekbe történt beütögetés-sorozatokkal ábrá
zolt szarvasalakokat és mellékleteiket tanulmányoztuk, néhány
újabbat is fedeztünk fel. Ezt a Magyarországon is megjelent szkíta
állatstílus keleti emlékein ek a bevonásához volt szükséges. Az ázsi
ai hunok emlékeit azért kutattuk, hogy összehasonlítsuk őket a töb
bi ázsiai és kelet-európai hun sírlelettel.
A mongóliai, sziklada
rabokkal lezárt mély sír
gödröket a sírrablók már
régebben felkeresték és
zömmel fel is dúlták.
Nagy nehézségek árán
tudtunk lehatolni néha
három és fél négy méteres
mélységekbe, ahol azért
még találtunk több, tudo
mányos szempontból igen
érdekes leletet: korabeli
kínai bronzpénzeket, vas
fegyverek és eszközök
darabjait, agyagedénye
ket, lószerszámokat stb.
Az ásatások sok időt vet
tek igénybe és nem is vol
tak egészen veszélytele
nek a nagy mély
sé
gek
Szarvaskő Mongóliában,
miatt. Ami a későbbi, türk
a Kr.e. 5. századból (Egyed Endre rajza)
sí
rokat illeti, amelyeket
Az alján mellpáncél, tőr,
szin
tén igyekeztünk felfe
tegez és íj, valamint harci balta ábrázolása
dezni, az egyik lovas sír
a lovak mellett.
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ban még jelentős selyemdarabok is megmaradtak az elhunyt lovas
ruházatából, ami a Kr.u. 7. századból származik. Ez a lelet és még
sok tárgy ebből a sírból, tudományos újdonságot jelentett. Összeha
sonlításként a még épen maradt türk kőszobrokat is behatóan tanul
mányoztuk és meglátogattuk az igen ritka, már korábban ismert
rovásfeliratos türk kőemlékeket is Mongólia középső részén.
A feltárások, sőt még az országon belüli, terepjárón megtett
nehéz utazások a tengerszint felett magasan fekvő pusztákon, hágó
kon át, nem kevés energiát követeltek részünkről, de a legtöbb ba
junk inkább a bürokratákkal adódott, nem is szólva a helybeli élel
mezésünk megszervezéséről.
Eredményes munkám nyomán 1997-ben a Kőrösi Csoma Társa
ságtól megkaptam a legnagyobb magyar orientalisztikai elismerést,
a Kőrösi Csoma díjat. Ezt már amiatt is nagy tisztelettel vettem át,
mivel apai ágon a székely őseim egyik ága a Kőrösi Csoma szülő
falujával szomszédos faluban élt.
Megedződve ebben a küzdelemben, elhatároztam, hogy a Szov
jetunióban is megkísérlem a közös ásatásokat. Ezek megszervezése
hét teljes esztendőt vett igénybe! A megfelelő ásatási hely kijelölése
sem volt egyszerű, ebből a célból két neves kollégámmal utaztam ki
1973-ban, hogy a kaukázusi Dagesztánban találjuk meg azt a pon
tot, ahol közösen kutathassunk. Ezt azonban a moszkvai régészek
elutasították, hivatkoztak a déli pusztaságokbéli nagy forróságra,
mint akadályra. Végül ők jelölték meg azt a pontot, a számunkra
szomorú emlékezetű Don-kanyarban, ahol egy 9. századi kazár kori
kővár romjai, a hozzá tartozó temető és falu maradványain ak ásatá
sára került sor, amibe bolgár kutatók is bekapcsolódtak.
Hét nyáron át tartott a nagyszabású nemzetközi munka 1983-ig
bezárólag, amiben összesen több magyar szakember (Kovács Lász
ló és Szabó János Győző régészek, Matolcsi János archeozoológus,
Frech' Miklós archeobotanikus, Sugár Lajos fényképész, Erdélyi
Balázs építész, Erdélyi Péter rajzoló segéderő) vett részt a vezeté
sem alatt.
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A doni ásatásaink környéke és színhelye ( 1975-1982)
Majackoje gorogyiscse

Erdélyi István és fia, Erdélyi Péter Majackoje gorogyiscse,
ásatási tábor 1975.
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Kétségtelenül megállapítható volt részemről, hogy ezt az erődít
ményt, amelynek az egykori nevét nem ismerjük (mai neve:
Majackoje gorogyiscse) nem az ősmagyarok, hanem inkább a bese
nyők pusztíthatták el a 9. század legvégén. Lakói valószínűleg alá
nok és részben ősbolgárok lehettek. Ugyanekkor a Voronyezsi Táj
múzeum raktári anyagában találtunk egy olyan ősmagyar sírleletet
(Nyizsnjaja Bujlovka), amelyet még 1900-ban tártak fel a Don
partján és a II. világháború alatt is megmaradt.
Az ott eltemetett harcos övének díszes csontveretein ek a pontos
párhuzamait a fehérmegyei Vereb község határában még 1854-ben
feltárt egyedülálló magyar sír fémveretei jelentik. Találtunk az erő
dítmény kövein nem is egy olyan rovásfeliratot, melynek távoli
rokonai az avar kori és a székely rovásírások, és amelyek mindmáig
nem lettek megfejtve…

Feltehetően ősmagyar sírlelet Nyizsnjaja Buljovkáról
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Tehát végeredményben ezek a kutatások is igen hasznosak voltak,
még ha nem is szolgáltatott a doni ásatás kifejezetten ősmagyar
anyagot. Maga az erődítmény, amely beletartozott a doni nagy kazár
erődítménysorba, részben őseink ellen is épült a kazár uralkodó
parancsára, de az ásatás alapján úgy látszik, hogy azt nem a magya
rok vették be és pusztították el.
Ezt a háborús időszakot egy közeli faluban fellelt ezüstpénz
kincslelet igazolja, melyet már a magyarok – délebbi – elvonulása
után rejtettek el. A doni munkálatok megszervezéséért és lebonyolí
tásáért az Akadémia felterjesztésére megkaptam a Munka Érdem
rend ezüst fokozatát 1976-ban
Nos, ezzel párhuzamosan is ki kellett jelölnünk idehaza azokat
az ásatási pontokat, amelyeken „cserébe” a szovjet régészek dolgoz
hattak velünk együtt (Csolnok, Berettyóújfalu-Herpály). Ezek közül
az egyiknek a vezetését magamnak kellett ellátnom, ez volt a Keszt
hely melletti fenékpusztai ásatás. Azonban ez a feltárás sajnálatos
módon torzó maradt, a Régészeti Intézet akkori új igazgatója (ere
detileg állatorvos, archeozoológus) megszüntette és a nagymennyi
ségű leletanyag nem lett azóta sem feldolgozva. Hat esztendőm
veszett ily módon kárba, meg mindazok fáradozása, akik velem
együtt ott dolgoztak volt.
Közben meg kellett már védenem az akadémiai doktori disszer
tációmat, amin közel hat éven át dolgoztam folyamatosan. Egy évet
késett a védésem, mert az egyik akadémiai főtisztviselő mást prefe
rált akkoriban, végül 1976 őszén az is megtörtént sikeresen. Büszke
vagyok rá, hogy olyan kiváló opponensek hagyták jóvá, mint Lász
ló Gyula, Harmatta János és Szádeczky Kardoss Lajos professzo
rok. Címe az Avarság és Kelet lett, ami könyv alakban is megjelent
aztán Budapesten.
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1977-ben alaposan visszavetett a munkámban a tavasszal fellé
pett súlyos májgyulladásom, de nem hátráltam akkor sem meg, csu
pán szigorú diétával vigyázok magamra.
1976 telére bekövetkezett az itthoni „találkozásom” is őseinkkel.
Téli, majd tavaszi leletmentés volt a feladatom, mert Budakeszin,
kollégáim telkén, házépítés közben honfoglaló magyar temetőre
bukkantak. Hétvégenként, jobbára önkéntes munkaerőkkel, sikerült
aztán közel negyven sírt feltárni, tudományos szempontból érdekes
tárgyakkal éppen Budakeszin, ahol a keszi név az egyik honfoglaló
törzsnevünket őrzi.
	 Ezután ismét, de akkor már „csupán” másfél esztendőre, sikerült
ismét kijutnom munkavállalás révén, a moszkvai akadémiai Régé
szeti Intézetbe, ahol 1982-84 között megírtam (a máig kiadatlan)
másik könyvemet „Scytia Hungarica” címmel, amelyben az összes,
általam látott és feldolgozott ősmagyar, avagy „ősmagyar-gyanús”.
talán rokon jellegű régészeti emlék leírását elkészítettem. Fiam
akkor is velem volt és egy évet el is végzett közben a Lomonoszov
Egyetem Történettudományi Karán. Eközben, nem mellékesen,
nagyszabású munka szerkesztésébe is belefogtam. Javaslatomra
magyar, ukrán és orosz szakemberek közös munkájával megírásra
került Magyarország teljes régészeti áttekintése az őskőkortól a
középkorig. Kiadására itthon nem tartottak igényt, így lefordítottuk,
oroszra, majd két kötete meg is jelent Moszkvában. (Arheologija
Vengrii) Ez volt már a harmadik közös tudományos publikációs vál
lalkozásunk, a korábban kint és idehaza megjelentetett régészeti
tanulmánykötetek után.
Másik vonulat is a kutatómunkában, ami állandóan foglalkoztat
részben még ma is. A nomád népek és a meghódított letelepült, föld
művelők – városlakók kölcsönviszonya. Ezt leginkább az elpusztult
falvak anyagán lehetne tanulmányozni, de a koraközépkori faluku
tatás a 20. század dereka táján nálunk még nagyon gyermekcipőben
járt. Az avar-szláv-magyar érintkezések, kapcsolatok vonatkozásá
ban ezt nem is nagyon kutatják még ma sem országos méretben.
A falvak maradványain ak feltárása nagyon időigényes és egyáltalán
nem nagyon látványos.
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Elkezdtem hát a honfoglalás előtti időre mutató régi szláv helyne
vek nyomán, Északkelet-Magyarország területén a nyomozást az
ásatásra megfelelő hely után, majd ezt követően Gergelyiugornyán,
meg főleg Panyolán végeztem kutatásokat (Szimonova Eugénia
kolléganőmmel közösen).
Az utóbbi község határában sikeresen folyt munkáim
 at azonban
a Régészeti Intézet említett igazgatója azzal kívánta abbahagyatni,
hogy 1992-től nyugállományba küldött. Ennek ellenére, hol a
Károli Gáspár Református egyetem támogatásával, hol meg a Hor
tobágyi Nemzeti Park anyagi segítségével, még egészen 1999-ig
bezárólag folytattuk az ásatást jelentős sikerrel (18 ház-objektumot
tártunk fel). Végül miután a terület egykori gazdája kapta vissza azt
a földet, ahol dolgoztunk, letiltotta munkálatokat, illetve csak akkor
adott volna rá további engedélyt, ha kifizetjük neki az okozott káro
kat évente. Mondanom sem kell, hogy erre nem volt pénz és nincs
ma sem. Így egy újabb kutatási torzót sikerült létrehoznunk, amit
most a tiszai védgát közeli megmagasítása hozott veszélybe.
(Védettségére irányuló erőfeszítéseink folyamatban vannak:)
A kutatómunka mellett éveken át tanítottam. Először az alma
materben, l960-61-ben a Középkori Régészeti Tanszéken az ázsiai
hunok őstörténetét és a Kijevi Rúsz történetét, majd hosszú szünet
után más tanszékeken, így végül az ELTE-től l985-ben megkaptam
az egyetemi tanári címet.
1991 őszétől az egyetemmé azóta sem vált miskolci Bölcsész
egyesületben vállaltam oktatási munkát, abban a hitben, hogy akk
reditálni fogják az újonnan felállított felsőoktatási intézményt. Elő
ször, mint Engel Pál történész – tanszékvezető tanártársa, majd,
mint a Történelmi Tanszék vezetője működtem, együttesen, négy
tanéven át. Arról is volt akkor komolyan szó, hogy az új református
egyetem Miskolcon fog létrejönni, de ebből semmisem lett. Végül
magam váltam meg a Bölcsészegyesülettől, saját akaratomból, mert
kilátástalannak láttam a helyzetet és az új megbízatásaim is nagyon
megterheltek.

270

Gödi Almanach

1984-től kezdve négy éven át tanítottam az ELTE BTK különböző
tanszékein (a Kelet -Európai Történelem tanszéken a besenyők,
kunok és jászok történetét, a Finnugor Tanszéken a finnugor népek
őstörténetét és a Belsőázsiai Intézetben pedig Belső-Ázsia, Mongó
lia, Tibet és Észak-Kína ősi történetét egészen a korai középkorig).
1992 végén Hegedűs Lóránt református püspök úr meghívott,
hogy vegyek részt a budapesti Károli Gáspár Egyetem létrehozásá
ban, amiben 1993-tól sikeresen részt is vettem, az egyetem létrejött
és magam öt éven át tanítottam az új egyetem Bölcsészettudományi
Kara Történettudományi Intézetében, illetve egy év múlva már
annak vezetője, sőt a kar dékánhelyettese lettem. Bevezettem a
magyar őstörténet oktatását is. 1996-ban az ELTE mint történészt
habilitált, mert ehhez ragaszkodott a Református Egyetem, ugyanis
mint régészt, addig nem tartottak történésznek.
1998 derekán azonban a Magyar Akkreditációs Bizottság akkori
elnöke, – anélkül, hogy utánanézett volna valóságtartalmának, –
aláírt egy olyan levelet, amelyben kifogásolták a Történettudományi
Intézetben folyó oktatási munkát és annak folyományaként, több
tanártársammal együtt az egyetem akkori rektora, felmondta mun
kaviszonyomat. Fellebbezni a levélben foglaltak ellen csak maga a
rektor volt jogosult, de esze ágában sem volt azt megtennie. Hege
dűs püspök úr pedig nem állt mellénk. Azóta ott magyar őstörténeti
oktatás önállóan nem folyik már.
Volt még azonban egy sikeres dolog a Református Egyetem Tör
ténettudományi Intézetében. 1995 tavaszán létrehoztuk ott, orszá
gos jelleggel a Magyar Őstörténeti Munkaközösséget, mint szakfó
rumot a kérdések tudományos megvitatására. Ez a Munkaközösség
mindmáig sikeresen működik az egyetemen kívül, sőt 2002-ben
Egyesületté sikerült azt átminősíteni. 1993-ban, A Magyar Tudo
mány a Világban Alapítvány segítségével megindítottuk az Egyesü
let folyóiratát, „Eleink – magyar őstörténet” címmel, amely jelenleg
az egyetlen, a magyar őstörténettel széles értelemben és szakszerű
en foglalkozó tudományos folyóirat az országban. Itt Gödön kerül
szerkesztésre és kiadásra, melyből többek között az itt
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Szerkesztését, a szerkesztőbizottság közreműködésével magam
végzem, mint az leírtakról is több információ található. egyesüle
tünk elnöke és egyben az alapítvány képviselője.
Mint olvasóim a fentiekből látják, mindig igyekeztem megállás
nélkül dolgozni, tevékenykedni, a tudomány érdekében. Emiatt,
nem is egy esetben, a családi életemen esett csorba.
Visszatekintve a több mint hatvanesztendőnyi tudatos életemre,
most már meg tudom ítélni, hogy tényleg állandó küzdelemmel teli
évtizedeket éltem át. Sohasem unatkoztam. Nem mindig tudtam azt
csinálni amit kellett volna, mindig azt kellett csinálnom amit lehe
tett. Most már csak a betakarítás évei következnek, itt Gödön, (aho
vá feleségemmel együtt 2000-ben költöztünk ki véglegesen), jólle
het már megelőzően is több mint ötszáz kisebb-nagyobb tudomá
nyos tanulmányom (javarészt magyarul, de orosz, német, angol,
francia, sőt grúz és kínai nyelven is), tudományos jelentésem és
publicisztikai – tudománynépszerűsítő írásom jelent meg tizenhat
– részben társszerzőkkel együtt írt – könyvemen és brosúrámon
kívül. A könyveim között egyetemi oktatási segédkönyvek is van
nak a magyar őstörténetről és a régi töröknyelvű népek régészeti
emlékeir ől. Elkészítettem egyik kutatói nagy példaképem, Stein
Aurél munkáin ak teljes bibliográfiáját is (1999-ben), ami azonban
csak az Amerikai Egyesült Államokban látott napvilágot.

272

Gödi Almanach

SURÁK PÁLNÉ-VASTAGHNÉ TÓTH JUD IT

GÖDI KI KICSODA?

In memoriam Dr. Gillemot László,
Emlékezés a „Professzorra”

Dr.Gillemot László

Dr. Gillemot László valamikor, amikor Gödre érkezett
(1912-1977)

Az 1950-es években már egyre több budapesti lakos töltötte a hét
végét Gödön. Sokan voltak, akik a nyári időszakban munka után is
igyekeztek- a jó vonatközlekedés révén- a Duna -partra, a strandra
jó levegőhöz és a víz közelébe kerülni, a strand melletti csónakház
nak is sok látogatója volt.
Ha talált valakit, aki lakását megosztva szállás és étkezést is biz
tosított számára, az örömmel töltötte el szabadidejét itt Gödön.
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Sok nyugdíjas egészítette ki jövedelmét ezzel a szolgáltatással.
Ezt vállalta el nagymamánk - Bartos Lajosné - is a Petőfi utcában ,
ahol lakott.
Így kerültünk kapcsolatba 1952 tavaszán Gillemot Lászlóval, aki
már ekkor a műszaki tudományok doktora, akadémikus és a Műsza
ki Egyetem professzora volt...
A, „Prof” - akit magunk között csak így emlegettünk - kétszobás
lakrészt bérelt nálunk a Petőfi Sándor utcában az 1960-as évek ele
jétől 1970-ig.
Kezdetben csak a hét végét töltötte nálunk, később már az egész
nyarat.
Csöndes jó modorú embernek ismertük meg.
Eredeti végzettsége gépészmérnök volt, több nyelven beszélt,
műszaki könyveket írt, fordított és új technológiák és estenként a
hozzátartozó berendezések fejlesztése a mindennapi munkájának
része volt.
Az itt töltött napjai is nagyrészt munkával teltek. A hivatali
elfoglaltságai mellett kevés ideje maradt hétköznap az egyetemi
tananyag fejlesztésére, a tudományos munkásságának kiteljesítésé
re. Ez rendszerint a téli hónapokban a vasárnapokra maradt, és
főként a gödi tartózkodására. Számos egyetemi tankönyv érdemi
része, publikáció itt Gödön született meg.
Gyermekei még ma is így emlékeznek:„ Bartos nénivel, akit
Édesapa nagyon kedvelt többször találkoztunk. Édesapa nagyon
nagyra értékelte a Bartos néni által nyújtott kényelmet, amit úgy
tudott megoldani, hogy sohasem zavarta Édesapát.”
Újságokból tudtuk, hogy sokszor kapott különböző kitüntetést
munkája elismeréseként, sőt két alkalommal Kossuth díjat is, de
ezzel ő sohasem dicsekedett. Igen szerény ember volt.
Göd jelentette számára a csendet, nyugalmat, a kikapcsolódást.
A Duna-partra járt- délutánonként - mint mondotta „levegőt szívni”.
Kedvenc törzshelye volt a Széchenyi vendéglő terasza, ahonnan
csodálatos a dunai panoráma.
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Gillemot László, Lakatos Gabriella és férje a Strand vendéglő teraszán

Ez a hely volt számára a legkedvesebb, ahol jóízű a forrásvíz, tiszta
a levegő és oly közel a festői Duna-part.
Szívesen töltötte szabadidejét Gödön. Nemcsak a jó levegőt, de
a vízisportokat is kedvelte, sokat úszott és evezett.
Az akkori ifjúság emlékezetében is megmaradt miszerint
nemegyszer figyelmeztette a strandoló ifjúságot Buchmüller Nándi
csak a szemével intve: „Itt a Zsilmó!” és már húzódtak is látóha
táron kívülre. Tanára volt az egyetemen.
A csónakházban tárolta (és még mai ott tárolja a család) a
mahagóni fából készült és ezért a szokásosnál sokkal nehezebb
Csibi nevű „kielboat”-ját.
Szerette a nomád életet, fiaiv al együtt ment sátorozni, megta
nította őket evezni. Az indulási hely természetesen Göd volt.
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Vízreszállás elött

Már a vízen

Megérkezés a túra végcéljához
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Előkészület az ebédfőzéshez

Először is tűzhely kell

A bográcshoz a füst is hozzátartozik
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Ma ebédre jó lesz ez is

Felesége kevéssé szerette ezt az életformát, ő ritkán jött ki Gödre,
inkább csak a vendégekkel együtt. Tréfásan úgy fogalmazott, hogy
Gödön a család is vendég.
Sokan keresték fel, látogatták meg a családtagokon kívül kora
beli híres személyiségek, színészek, művészek, újságírók. Pl.:
Gömöri Pál orvos professzor, akadémikus, Szabó Zoltán kémikus
professzor akadémikus. A híres vendégek nevét még sokáig lehetne
sorolni, de ők általában a szakmájuk révén kevésbé ismertek voltak
a nagyközönség számára.
Mi gyerekek, nagy érdeklődéssel figyeltük, ha tehettük, hogy kit
ismerünk fel a látogatói közül. Köztük volt Páger Antal színművész,
Lakatos Gabriella balettművész, akivel sikerült személyesen is
megismerkednünk, kedves közvetlen hölgy volt.
Amikor vendégeit fogadta, rendszerint saját főztjét tálalta fel,
finom fűszerezésű ételeket készített számukra. Ma sem tudom pon
tosan, hogy mi lehetett az a könnyű, egzotikus illat, de ha érezném
biztosan felismerném. Talán a curry, amit indiai útján ismert meg és
onnan hozhatta a recepteket is.
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Reggelizik a család a gödi ház teraszán

A gödi ház ma

Apa és lánya főz
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Széles érdeklődésű tudós volt, de az egyszerű embereket is szí
vesen meghallgatta, és ha tudott segített problémáik megoldásában.
Ezért is keresték sokan társaságát, bíztak jóindulatában és segítő
készségében.
1970-ben elköltözött tőlünk, de nem messzire, a szomszédos Vas
vári Pál utcába, ahol telket vásárolt és épített rá egy kis nyaralót.
Ezután közvetlen kapcsolatunk megszakadt vele, de mindig hal
lottuk, mi történt körülötte. Sok kellemes nyarat töltött el ott is.
Saját házában a kertészkedés is hobbija lett, amiben a dísznövé
nyek és a zöldségfélék egyaránt helyet kaptak. Büszke volt, hogy a
főztje – esetenként – saját termesztésű zöldségből készült. A kis
kertre rengeteg terv készült és ha minden megvalósult volna, akkor
még talán a gödi piacra is jutott volna.
Egészsége korábban sem volt tökéletes, az idő múlásával szívpa
naszai felerősödtek, többször szorult kezelésre.
A Duna szeretete és a vízisport, az evezés élete végéig elkísérte,
és a halál is valójában a Duna- parton érte 1977 augusztus 20-án.
Tanítványa, Buchmüller Nándi későbbi apósa, Ambrus Laci bácsi, a
gödi termál kút kialakítója talált rá a kis sziget belső partján, a csó
nakja mellett a tragikusan elhunyt professzorra.
Az általa annyira kedvelt Duna partján halt meg. Béke poraira.
Egy nem gödi születésű, de izzig-vérig gödi volt, aki nagyon sokra
értékelte lakóhelyünk természeti adottságait, nyugalmát, békéjét.
Élete és munkássága példaértékű lehet a ma felnövő értelmiség szá
mára.
A Vasvári Pál utca 1/B. alatti telek és nyaraló a család tulajdoná
ban maradt. Dr. Gillemot László unokája, Horváthné Gillemot Judit
és férje tulajdona, ők gödi polgárok. Eredeti tervek szerint csak a
nyaraló bővítését tervezték, de a feltárások során derült ki, hogy a
70-es évek építési kultúrájának megfelelően sok minden nem a terv
szerint készült el. A új ház sok mindenben emlékeztet a régire, a
tervezője is azonos (Czoboly Éva).
A szerzők köszönetet mondanak a Gillemot családnak egyes
részletek pontosításában nyújtott segítségükért és a rendelkezésre
bocsátott fényképekért.
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Mit olvashatunk a Lexikonban , ki volt Dr. Gillemot László?
Gillemot László, gépészmérnök 1912 október 7-én született
Budapesten, elhunyt 1977 augusztus 20-án Budapesten. (Sic!)
Édesapja Gillemot Ferenc újságíró, labdarúgó, edző, a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, sportvezető.
Gyermekei Gillemot Ferenc (1939-), Gillemot László (1944-),
Gillemot Katalin (1954-).
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
gépészmérnöki oklevelet szerzett (1930-1935), és 1935-ben buda
pesti Standard Villamossági Rt mérnökeként dolgozott , a műszaki
doktori oklevelet 1941-ben kapta meg.
Egyidejűleg a Pázmány Péter Tudományegyetemen matemati
kát, fizikát és filozófiát tanult, a műszaki röntgen vizsgálat tárgykör
ben magántanári képesítést szerzett 1946-ban. Az MTA tagja (19491977).
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki osztály Mechanikai Technológiai Tanszék tanárse
géde (1935-1940), adjunktus
( 1940-1944), m. b. tanszékvezető (1944-1947), magántanár
(1946-1947).
A BME Gépészmérnöki Kar Mechanikai Technológiai és Mecha
nikai Technológiai Anyagszerkezettani Intézet tanszékvezető egye
temi tanára (1951-1971), az Intézet igazgatója (1971-1977), közben
BME rektora (1954-1957), tudományos rektorhelyettes (19641967)
Nehézipari Központ Műszaki Fejlesztési osztályvezető (19471948)
Fémipari Kutató Intézet alapítója és igazgatója (1948-1969),
Vasipari Kutató Intézet alapítója és igazgatója. (1949-1952)
A BME Mérnök Továbbképző Intézet igazgatója(1954-1957).
A modern magyar fémipari és kohászati kutatás egyik megte
remtője. Legjelentősebb eredményeit az anyagszerkezettan, anyag
vizsgálat és a nagysebességű alakítás és hegesztések röntgenvizsgá
lata területén érte el.
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Élete utolsó éveib en sokat foglakozott az ipari műszaki tud.
kutatás elméleti és módszertani kérdéseivel.
1966-ig 17 szabadalma volt.
A Magyar Tudományos Műszaki Tanács tagja (1946-1949), az
MTA Kohászati és a Gépészeti Bizottság elnöke, a Jugoszláv Tudomá
nyos és Művészeti Akadémia levelező tagja (1969-től). Az International
Institute of Welding (Hegesztés) alelnöke (1971-1975)
Kossuth díjat kapott 1949-ben a Kossuth-híd építésének anyagvizs
gálati munkáié rt, 1957-ben a hazai nyersanyagból történő titángyár
tás módszerének elvi kidolgozásáért.
Pattantyús Ábrahám Géza-díj 1958, Bánki Donát emlékérem
1975.
Főbb munkái: A hegesztések röntgenvizsgálata (1941, doktori
értekezés), Műszaki röntgenvizsgálat (1942), Alumínium hegeszté
se (1949), Alumínium technológiájának újabb fejlődése. (1950)
A gömbszemcsés grafit kristályosodása. a fémek tulajdonságai
nak jellemzése a fajlagos alakváltozás munkáiv al. (1951)
Fémek tulajdonságain ak jellemzése a fajlagos alakváltozás mun
káiv al. (1966) (akadémiai székfoglalók)
Számos egyetemi tankönyv. (1947-1960)
Gillemot László-emlékérem. GTE Anyagvizsgáló Szakosztály
alapította 1987-ben.
Első alkalommal 1987-ben adományozták 80 mm átmérőjű
bronzérem, Peternák Gusztáv alkotása (Új Révai Lexikon 2001., Új
Magyar Életrajzi Lexikon 2001.)

Dr.Gillemot László
egyik utolsó arcképe
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BÁTORFI JÓZSEF
FOGARASI ANTAL

Ambrus víz
A GÖDI ALMANACH-ban már két ízben is megemlékeztünk
arról, hogyan jött létre, és kik vállaltak meghatározó szerepet a gödi
termálstrand megvalósításában. Az ilyen mérvű szerepvállalásért
részesült posztumusz díszpolgár elismerésben Ambrus László mér
nök úr.
Most előkerült egy öreg papírzsák mélyéről néhány feljegyzés,
amelyet aláírásával hitelesített Dr. Józsa Kálmán, aki egykoron a
DIB Duna Balparti Területi Bizottságában tíz éven át szorgalmazta
a gödi termálkút fúrását. A feljegyzés abból a kötegből került nap
világra, amelyet a városháza bővítése idején a padláson találtak, és
amely még évtizedekkel ezelőtti dokumentumokat, élelmiszerje
gyeket, „nehéz testi munkás” igazolásokat, stb. tartalmazott. Markó
József úr mentette meg az enyészettől, és juttatta el hozzám a cso
magot.
Most kapva kapok az alkalmon, hogy a felnövekvő nemzedék
nek, és az új telepeseknek bemutassam: ami ma magától értetődően
van, az alig több, mint húsz éve még csak álom volt.
Csupán az előkészítési munkálatok tíz évig tartottak. A soha vissza
nem térő, rohamos gazdasági fejlődés az 1960-as évek végén azt
eredményezte, hogy előtérbe került a tömeges idegenforgalom,
mindenfelé épültek a gyárak, üzemek, mezőgazdasági termelőszö
vetkezetek üdülői, jöttek a külföldiek. A tavak, élővizek partjai las
san hozzáférhetetlenek lettek. A Duna itt volt ugyan, de miután
északi szomszédaink szennyező iparukat a folyam partjára telepítet
ték (pl. a Slovnaft Pozsonyban, a hajógyár Komáromban, papírgyár
Párkányban), veszedelmes lett a fürdőzés a vízben. Erre a terhelésre
a magyar Chinoin ráduplázott, amikor a hulladékait Vác alá, egy
sóderbányában helyezte el.
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Dr. Józsa Kálmán sokat tett értünk. A járásban még öt helyen fog
lalkoztak termálfürdő létesítésével, mégis elérte, hogy Gödöt kerül
jön előtérbe.
Az itt következő Feljegyzés 1969. márciusától, amikor is egy
tanulmány azt rögzítette, hogy a „Leányfalui kút vizének hőmérsék
lete és hozama a törésvonal menti repedésrendszer közelségét bizo
nyítja Gödön”, 1978. május 29-ig foglalja össze az eseményeket.
Az ekkor keletkezett bejegyzés így szól: „A vállalat a fúrást átadja.”
Érdemes végigolvasni az 1.sz. mellékletet.
A fúrás két évig tartott, mire 695 m mélységből a kénes hőforrás,
az Ambrus Víz előtört 1978. május 15-én.
Éppen Pünkösd napja volt. Lakásunkig látszott, amint a hajnali
hűvös levegőben a melegvíz párájába burkolódott az egész táj.
Az orosz munkások egy ideiglenes kifolyócsövet helyeztek el a kút
oldalán, amelyből áradt a finom, jó illatú és ízű, kristálytiszta víz,
amelynek árkot ástak az utat harántolva. A kis, zsombékos tavacs
kában összegyűlő melegvízben megjelentek az első lubickoló gye
rekek, majd a felnőttek is.
A kút megtekintése ünnepi programja lett a gödieknek.
Íme néhány, most előkerült színes kép 1979-ből. Martin István, aki
1959-ben létrehozta, majd haláláig vezette az alsógödi Iparcikk és
Vasboltot, felségével, Eta nénivel, valamint leán yával megörökíttet
ték magukat Göd akkori legnagyobb szenzációjánál. Még vizet is
vittek, kipróbálásra.
1979-től 1989-ig megvalósult minden, ami ma van a kút körül.
1979-ben megindult a tervezés, és 1983. június 6-án birtokba
vehették a gyermekek a 25×12,5 méteres tanmedencét. A víz mély
sége 0,9-1,4m a MÉLYÉPTERV vállalat tervei alapján készült
Zsuffa András vezetésével.
Fürdő nem működhet öltöző nélkül. Még 1983. december 20-án
átadták a 270 m2 alapterületű FORFA faházat. A két létesítmény a
KDIB és a DMRV támogatásával épült meg. A KDIB részéről Horn
József, míg a DMRV-től Farkas Vince jeleskedett.
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1. sz. melléklet második oldala
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1. sz. melléklet harmadik oldala

A nagyközségi tanács társadalmi munka hozzájárulást kért a
helybeli kisiparosoktól. A nagy faház lebontása, ideszállítása és fel
építése mintegy két millió (akkori) forint értéket jelentett.
A munkálatok vezetésén, koordinálásán túlmenően a maguk ere
jéből autójavító műhelyt építő Örökös fivérek, Albert és József két
kezük munkájával és anyagi hozzájárulással is a legtöbbet tették,
pedig mogyoródi lakosok voltak.
Mindezt Fogarasi Antaltól tudtam meg, aki sok éven át szervezte a
községházáról a strand építését.
1984-től megkezdődött a rendszeres úszásoktatás mind a Németh
László, mind a Huzella Tivadar (akkoriban Kilián György) Általá
nos iskolák tanulói részére. Az úszásoktatás még a tantervekbe is
beépült.
1984-ben a medence körüli területet megvásárolta a Göd Nagy
községi Tanács a helybeli Dunamenti MGTSz-től, valamint igényt
jelentett be a fenyves felé eső területre és magára a fenyves erdőre
is. Ebből az utóbbi két elképzelésből – pénz hiányában – nem lett
semmi. Mint utóbb kiderült, a strand környéke nagy sietve került
magánkézbe,a 90-es évek derekán talán úgy, ahogyan Kőcserepy úr
akadályozta annak idején a Lánchíd megépítését a reformkorban.
(Kárpáthy Zoltán)
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Feltört a forróvíz. Párában a fúrótorony és a dolgozók lakóbarakjai

Martin István, felesége és leánya a fúrótoronynál
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Ömlik a víz

Gödi Almanach

289

Termálkút vízanalízis
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Eredményközlés
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1987-ben vetődött fel az a gondolat, hogy a vizet, összetétele
alapján esetleg gyógyításra is lehetne használni. Víz-analítikai vizs
gálatok készültek, és gyógyterápiás tapasztalat-gyűjtés. Dr. Szabó
Gábor rheumatológus főorvos nagyon sokat tett e folyamat érdeké
ben. Javaslatai bekerültek az építési tervekbe.
A lehetőségekhez képest készültek a tervek 1988-ban. Vállalati
üdülők, camping tábor, a mai Golfpálya helyén csónakázó tavak,
ligetek, sportpályák kerültek tervasztalra.
1988-89-ben megtervezték és kivitelezték a vízhozam növelése
céljából a kútfej átalakítását, kiegészítették a vízforgató és vízszűrő
berendezést, amelyeknek együttes ára meghaladta az építendő gyer
mekmedence és az úszómedence költségeit.
Az úszómedence építéséhez az elektromos hálózat bővítése volt
szükséges, ezért 1989-ben a strand melletti területen a transzformá
tor állomás is megépült.
Még 1989-ben elkészült a gyermekmedence, a strandmedence és
a terület parkosítása. Felmerült a medence téliesítésének gondolata
egy Graboplast sátor megvásárlásával, mely 2000-ben újra szóba
került.
A fürdő fejlesztési lehetősége felkeltette a külföldi befektetők
érdeklődését is. (Távirat)
A következő rajzokról leolvasható, mi épült meg, és mire került
volna még sor, ha a dolgok nem alakulnak másként.
Mindennek 15 éve.
Befejezésül egy 1994-ben kelt szerződés, amely arról tanúsko
dik, hogy az Önkormányzat bérbe adja az egész objektumot egy
vállalkozónak.
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A szerződés mellékletében 1998 október 15-ig ütemezett beruhá
zásokból mi készült el, arról mindenki a helyszínen győződhet meg.
Ennek ellenére 1989-ben nagyon nagy küzdelem árán sikerült
tőle visszaszerezni a tulajdonunkat, de a főépület ma is ilyen képet
mutat.
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BÁTORFI JÓZSEF

Göd helytörténeti múzeumáról - utoljára
„Mostan emlékezem a régi időkről.” – így kezdi Ilosvai Selymes
Péter „Az hírneves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és baj
nokságáról való história” címû költeményét. A mû 1574-ben íródott
KUSALKÓ faluban Szilágy megyében. Ma már nem tudni, hogy
személyes tapasztalatai alapján írta-e le, mi látható a török meg
szállta Buda várának u. n. Bécsi kapuja falain és mennyezetén, vers
ének 393-395. sorában:

„Ott vagyon mostan is Miklós feje csontja,
Szertelen temérdek agya koponyája;
Még most is ott vagyon nagy öklelő fája.”
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Minden esetre, egy évvel korábban, amikor az osztrák császár köve
te három hajójával Konstantinápoly felé tartott az adóval és Budán
a pasa vendége volt – UNGNAD DÁVID-ról van szó – kíséretével
megszemlélhette a várat. A látottakról papja, Stefan GERLACH
többek között ezt írja:
„A bécsi kapu alatt lóg egy óriási láb, egy állkapca, egy kopja,
mellyel némi török egy ekevasat átlyukasztott, s nagy vastag patkó,
melyet ketté tört vala.”
Ilosvai verses krónikája így fejeződik be:
„Ha kegyes olvasó valami kétséged
Ebben a mit írtam vagyon, s el nem hiszed,
Vagy a historiát álomnak ítéled,
Hogy Tholdi Miklós lett volna, nem hiszed:
Nézd meg jól Budának az Bécsi kapuját,
Meglátod ott ennek súlyos buzogányát,
Mellette függeni személyéhez paizsát,
Parittyából hajgált husz fontos köveit,
Diad almas vitéz hegyes kópiáját,
És kit csizmáján viselt, sarkantyuját.”
A látottak megrendítették Bél Mátyást is. 1723-ban írja NOTITIA
HUNGARIAE NOVA HISTORICO GEOGRAPHICA harmadik
kötetében a 442. lapon:
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„Ex apside suspensas spectavimus Nicolai Toldii prodigiosi rob
oris viri, armorum reliquias.” Magyarul: A bolthajtásban felfüg
gesztve láttuk a csodás erejû Toldi Miklós fegyvereinek maradvá
nyait.
Bél Mátyás közlése azt is jelenti, hogy az idegen megszállók a
150 év alatt nem háborgatták a kezdetleges tárlatot.
Dugonics András írja 1794. február 7-én a „Jeles történetek” első
könyvének 153. lapján:
„Felmentem magam Buda várába … és Toldi Miklósnak fegyve
reiből … ott vannak a galacsinok, a buzogány, a szántóvas és a paizs
avagy a karvas.”
„Többi négy darabok elvesztek, noha éjjel-nappal ott az őrtállók.”
1820-ban FRANZ SCHAMS közli a „VOLLSTÄNDIGE
BESCHREIBUNG DER KGL FREYEN HAUPTSTADT OFEN”
címû munkájában:
„A Bécsi kapu belső bojthajtása alatt a babonás régi kor egy óri
ásának roppant erőre való fegyverei függenek. Ezt a hőst Toldinak
hívták és állítólag Mátyás király alatt élt Nógrád vármegyében.”
Melyik az a magyar gyermek, aki túljutott az általános iskola
nyolc osztályán és Arany János sorait fejből ne tudná:
„Mint ha pásztortûz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd' kilenc tíz emberöltő régiségben…
és a végén:
Elhülnétek látva rettenetes pajzsát
S kit a csizmáján viselt, sarkantyuját.”
A költő már nem láthatta az ereklyéket, de szemtanukkal még
találkozhatott. Ugyanis 1830-ban, a kaputorony átépítése miatt
távolították el azokat és helyezték el a várban lévő régi fegyvertár
ba, a Zeughaus-ba, amelyet ma hadtörténeti múzeumnak neveznénk
és amely több évszázados gyûjteményeket őrzött.
Talán két esztendeje, hogy láthattuk Budapesten a „Nagyszent
miklósi aranykincset”, amelyet egy parasztember talált meg szőlő
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mûvelés közben a kertjében. A 23 darabból álló színarany edény
készlet 9924,98 grammot nyomott. VUIN NERU 1799 július 3-án
lelt rá, augusztus 3-án Boráros János Pest főbírája megtalálótól és a
vándor kereskedőktől már megvásárolta a leletet. Szeptember 18-án
Neumann abbé, a császári és királyi régiségtár igazgatója kérte,
hogy a császár intézkedjék, „mert a Bánátban páratlan aranykincs
került elő, s ennek megszerzésére a Régiségtárnak mindenki előtt
joga van.” Így aztán 1799 szeptember végén a lelelt már Bécsben
volt, mert – ahogy a kancellária érvelt – „sem Budán, sem Pesten
nincs múzeum.”
Az elmúlt két évszázad alatt csak néhány alkalommal láthatta
itthon a magyarság az őt megillető sokszáz éves kincset, egy néhai
fejedelmi pár asztali készletét.
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És itt álljunk meg!
Mert 1848-ban, ha ismereteim valósak, Pesten már volt őrzött
múzeum, amelynek lépcsőjén mondja el Petőfi – a hagyomány sze
rint – a Nemzeti dalt!
Mégis, 1849 késő őszén a budai Zeughaus minden tárgyát,
közöttük azt a hatalmas és díszes fegyvergyûjteményt is, amelyet a
gödi birtokos, nemes MAYERFFY FERENC adományozott, vala
mint Toldi Miklós fegyvereit, egy bizonyos HAYNAU nevû osztrák
hadvezér Bécsbe szállíttatta.
Ott azután nyoma veszett mindennek, így a II. András idejéből
őrzött, a keresztes háborúkból fennmaradt u. n. „véres logogó”-nak
is. Még a millenium korában is reménytelen kísérlet volt a múzeum
elhurcolt értékei felől érdeklődni.
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Haynaut – minden esetre nem csak a fentiekért – Pest akkori
lakossága díszpolgárrá választotta.
Vajon miért éreztem magamban kényszert, hogy mindezt elő
hozzam?
A sorozat kedvelői bizonyára emlékeznek arra, hogy a Gödi
Almanach kilencedik kötetében szóba hoztam egy gödi leletet.
A maholnap már egyetlen városi tulajdonunk – amellyel még lehet
ne kezdeni valamit – az u.n. KINCSEM CSÁRDA fogadó épületé
nek lebontásakor, a méter vastag kőfalak szétverése során egy szoba
padlózata alatt „kincsre” bukkantak az ott dolgozók. Nemesfémből
készült lóversenytrófeákból állt a lelet. Mivel a munkában résztve
vők nem tudtak megosztozni a kincsen, elmentek a váci járás egyik
vezetőjéhez, tegyen ő igazságot közöttük.
A vezető megkérdezte: „Van Gödön helytörténeti múzeum?”
„Nincs!' – volt a válasz. ”Akkor minden itt marad Vácon, a Tragor
Ignác Múzeumban és majd akkor kapjátok vissza – hiszen titeket
illet – ha lesz Gödön is múzeum!”
2002. őszén – nem sokkal azután, hogy a történetet megismer
tem – felhívtam a váci múzeumot. Egy kedves női hang tájékozta
tott: „Igen, megvannak, lajstromozottan őrizzük őket.”
Egy év telt el, nyomtatták az Almanachot, benne a lelettel kap
csolatos események leírását, amikor megtudtam: rablók martaléka
lett Vácon minden fegyver– és trófea lelet, a gödiek is.
A római erőd ásatásaiból előkerült eredeti emlékek sem lehetnek
nálunk jól őrzött, rendezett múzeum híján!
Mégis van 1700 éves leletünk.
Makrai János gödi lakos 2004 február 6-án felhívott és közölte,
hogy hozzájutott azokhoz a tárgyakhoz, amelyeket a nemrég elhuny
bátyja, MAKRAI ISTVÁN amatőr gödi régész jártában-keltében
összegyûjtött Göd területén, még a tömeges parcellázások előtt.
Még ott is talált leleteket, ahol később az 1956 márciusi légi térké
pészeti felvételek elemzése eredményeként ráleltünk CONTRA
CONSTANTIAM SUPERIOR nevû későrómai menedékerőd
maradványair a, amelyekről száztíz éve még ezt írták a régészek:
„Göd határában valamely nagyobb épület romjai láthatók.”
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† Makrai István
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De van itt többmillió éves őstengeri üledék, fésûskagylókkal, cápa
fog, hegyikristályok, feliratos római téglák, terra sigilláta töredékek.
Február 8-a óta a leletek nálam vannak, mint a Makrai család
ajándéka a gödi múzeum számára.

Levél: „A Nemzeti Múzeum levele Makrai Jánoshoz”
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Tengeri üledékből kimosott több millió éves csigák,
kagylók a Duna partjáról. Makrai István gyûjtése.

Római kori edény és terra sigillata töredéke a Köztársaság út végéről.
Makrai István gyûjtése.
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Bélyeges római téglatöredékek.
Makrai István gyûjtése.

Egy római tégla, előtte egy mai „kisméretû” tégla.
Makrai István gyûjtése.
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Még ugyanazon a héten LAJOS ISTVÁN úr is megajándékozott két
tárggyal, amelyeket udvarának rendezése során talált. Az egyik kato
nai, vagy csendőrzubbony koronás gombja. Nem meglepő a dolog,
mert ott volt az 1920-as években a csendőrlaktanya. A másik az itt
bemutatott sport érem.
Felirata: Alsógöd, 1931. I. díj.
Forgatom a régi Almanachokat. Az első 1994-ben jelent meg.
Egyik szerzőnk. Dr. Selmeczi Attila írja„ Kincsem emlékhely léte
sítése” címmel a múzeum létrehozására vonatkozó javaslatát.
Kérem olvassák el újra!
Egy neves gödi gondolkodótól hallottam már tíz évvel ezelőtt:
„Pénz mindig arra van, amire mi akarjuk!”
De akarjuk-e?
Kiállítási tárgyaink vannak már, vagy MÉG vannak?
Minden esetre legrégibb épületünk, a „Kincsem” már nem soká
ig viseli a lassan másfél évtizedes magárahagyatottságát.
A néhány éve készült mûegyetemi tanulmányok között volt
olyan is, amely falba süllyesztett, üvegfallal elzárt tárlókat javasolt
a helytörténeti értékek bemutatására. Ez a megoldás egy közösségi
házon belül nem igényelne külön személyzetet, gondoskodást.
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A Népszabadságban 2003. január 16-án megjelent írás

Még ide tartozik, hogy 2004 január 14-én kelt levelében
Nemeskéri-Kiss Miklós, az 1848-as honvédezredes dédunokája írta
Párizs mellől – olvasván a kilencedik Almanachot – , hogy az ezüst
trófeák at édesapja, Nemeskéri-Kiss Géza nyerte az 1905-1920
között rendezett lóversenyeken. 1944 őszén, a front közeledtekor ő
ásta el azokat a Kincsem telep egyik kamrájában.
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Göd történetének időrendi táblázata
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