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Tisztelt Olvasó!

Folytatódik a szép hagyomány, az 
Almanach egy újabb kiadását veheti 
kezébe a gödi polgár. Nem gondoltuk volna az első évfolyam meg
jelenésekor, hogy ilyen bőséggel, ilyen sok szeretettel telnek meg 
majd az eddigi 11, és most a 12. évfolyam lapjai.

Nehéz helyzetben vagyunk ma, sok gonddal kell megbirkóz
nunk. De épp az Almanach lapjai bizonyítják, hogy ennek a telepü
lésnek a lakói mindig úrrá lettek személyes és közösségi problémá
ikon. Hittel, kitartással, bátorsággal élték életüket. És ebben rejlik 
az Almanach nagyszerűsége. Megmutatja , hogy túl a tájon és épít
ményein, itt emberek élnek, érzésekkel, célokkal. Emberek, akiket 
bár ismerünk vagy ismerhettünk személyesen is, de tudásukat, elhi
vatottságukat, a város iránti szeretetüket csak ezeken az oldalakon 
fedezhettük fel teljes mélységükben.

Az Almanach jelenleg az egyetlen forrás, ahol a helyi történelem 
megismerhető és a legjobb eszköz arra, hogy városunk áttekinthető, 
emberi méretű és emberi melegségű közösséggé váljon.
Köszönet ezért az íróknak, a szerkesztőknek és mindenki másnak, 
akik munkájukkal segítették az újabb évfolyam kiadását.

Fogadják és forgassák szeretettel ezt az Almanachot!

Göd, 2007. augusztus 7.

Markó József 
polgármester



Bevezető

A Gödi Almanach tizenegyedik kötetét az 1956-os forradalom és 
szabadságharc gödi eseményeinek jegyében kívántuk összeállítani. 
Hasonlóan az országos tapasztalatokhoz ennek csak egy töredékét 
sikerült bemutatni. Ezért úgy gondoltuk, hogy ebben a kötetben az 
újabban megismert dokumentumokat, és hiteles szemtanúk, résztve
vők visszaemlékezéseit továbbra is az olvasók elé tárjuk. így került 
sor az egykori frissen érettségizett alsógödi fiatalember néhány na
pos Corvin közbeli élményeinek, majd a helyi nemzetőrségben va
ló részvételének élvezetes, életszerű bemutatására.

Egy rendőri jelentés szól a koholt vádak alapján meghurcolt fel
sőgödi tanár egyikének „bűnlajstromáról” és más dolgokról. A köz
ség normális életének, a lakosság ellátásának biztosítására alakult 
felsőgödi Nemzeti Bizottságban résztvevő VB titkár (1950-ig fő
jegyző) „jutalmát” és családjának viszontagságait tárja elénk leá
nya.

Evvel is szeretnénk felhívni a figyelmet, a már életben nem lé
vő, Göd községben végzett 1956-os tevékenységükért elítéltekre , 
akik ugyanúgy kiérdemelték (bár posztumusz) volna a kitüntetést, 
de a hivatalos ünnepségeken még a nevüket sem említették, bár az 
évforduló alkalmából megjelent számos kiadványban megtalálha
tók.

A Gödről elszármazott, de szülőhelyével továbbra is szoros kap
csolatban álló Gemer György küldött tudósítást új hazájában Kana
dában az általa rendezett ünnepi megemlékezésről, melynek képi 
megjelenítése Almanachunk grafikus művésze munkáját dicséri.

A helyi ünnepségekről összefoglaló készült a jövő számára.
A régebbi múltunk eddig még csak névről ismert szereplőjének 

Montreál hercegnek kilétét sikerült megismerni és betekintést nyer
hetünk Nemeskéri Kiss Miklós ezredes páratlanul gazdag levelező 
partnereinek tárházába.
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Megismerkedhetünk részletesen a gödi őslakos, a Dr. Scholtz és 
Dr. Asztalos családdal, itteni életének alakulásával és a vasutas tiszt
viselők egy reprezentáns családjával.

Szerkesztőtársunk az „Ürgedomb” területének 1942-es elfogla
lását, térképeken és fotókon tárja az olvasó elé, házról, házra felso
rolva az eredeti tulajdonosok neveit.

Egyházi témát érint a templomépítő Bene Zoltán munkásságának 
felidézése és Bozóky Gyula egy újabb arcának láttatása, egy fiatal
ember csodálatos menekülése a szovjet hadifogoly-gyűjtőtáborból.

Az 1940-es évek eseményeit, a második világháború időszaká
nak és az azt követő újrakezdés Ilka pusztai, alsógödi gyakorlatának 
élményeit idézi fel néhány szerző.

A sajnálatos módon, 1956-ban külföldre távozott, szorgalmas 
család viszontagságai, sikerei, tragédiái, és az új hazában való vég
leges beilleszkedése sok tanulsággal jár.

Szerkesztőtársunk összegyűjtötte a meglepően sok helyi illetősé
gű, egykori lakosról elnevezett utcát, néhány ismertető gondolattal 
kiegészítve tájékoztatja róla az olvasókat.
Végül bemutatkozik a már nagy társadalmi elismerést szerzett 
Lions-Club.

Az Almanachunk egyik célja szűkebb hazánk történelmének 
mind pontosabb feltárása. Mint láttuk múltunk több száz évig közös 
volt, illetve szorosan kapcsolódott a szomszédos helységek történel
méhez. így ebbéli ismereteink bővítéséhez haszonnal forgathatjuk 
és ajánljuk az ez irányú kiadványaikat. Jelesül; Volentics Gyula: 
Sződ község történeti monográfiája 1255-2005 és a Fóti és a Duna
keszi Arcképcsarnok című munkákat.

A szerkesztőbizottság köszönetét mond minden kedves közre
működőnek, akik az immáron tizenkettedik kiadványunk összeállí
tásához információkkal, fotókkal, írásaival hozzájárultak.

Köszönetét mondunk a Polgármesteri Hivatalnak, amely anyagi 
fedezet biztosításával lehetővé teszi Göd lakosságának, a fiatalabb 
generációnak, az érdeklődő újabban ide költözötteknek a múlt meg
ismerésének lehetőségét, az idősebbeknek a néha kedves, néha fáj
dalmas emlékezet felfrissítését. Ehhez kíván kellemes időtöltést a 
szerkesztő bizottság.



BALAIS ISTVÁN

A nevezetes nap
Kis gyermek korom óta azt hallottam szüleimtől, környezetemtől,

-  Amit látsz, amit hallasz, senkinek nem szabad elmondani !
így volt ez a háború előtt, amikor titokban disznót vágtunk. így

volt ez a Rákosi rendszerben, amikor órákig vakargattam a hízót, 
hogy a jelenlévő esküdt meg ne hallja a röfögését. Nem beszélve 
gimnáziumi éveimről, ahol reggelenként. Szabad Nép cikkeket ol
vastunk fel, dicsőítve nagy vezérünket Sztálin elvtársat.

Mást mondtunk, és mást hallottuk szüléinktől.
-  Ez a Tilalom! -  beleégett tudatomba, és most is nehezen oldó

dik.
Az a hír járja, hogy demokrácia van -  de kevesen hiszik.
Reggel rosszul ébredtem, hányinger kerülgetett, egész úton a pe

ronablak előtt álltam és nagy sóhajtásokkal szedtem a friss levegőt. 
Nyugatiba lassan gördült be a vonat.

Utolsónak szálltam le, mint gólyaf.s a levegőben, szédelegtem a 
12-es vágány peronján.

-  Meg akarsz dögleni! -  üvöltött rám egy nagydarab vasutas és 
berántott a váróterem kétszámyas ajtaján.

Kábulatomból most ébredtem fel, mindenki a váróterem köveze
tén hasalt, volt aki a fejét is betakarta.

-  Mi történt? -  kérdeztem az öreg vasutast
-  Hol élsz, nem tudod, hogy kitört a forradalom! -  hirtelen azt se 

tudtam mi az a forradalom. Géppisztoly sorozat söpört végig a pe
ronon, majd a kőrútról erős fegyver ropogás hallatszott. Behasaltam 
a sarokba, jól esett a fekvés, gyomrom még mindig émelygett.

Talán egy órát hasaltam, majd csend lett. Feltápászkodtam,
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és kimentem a peronra, a csarnok lépcsőjéhez érve, megkérdeztem.
-  Elmentek? - El! - válaszolta egy fiatal nő.
Kíváncsiságtól vezetve, elindultam a Sztálin-út felé. A Gorkij

könyvesbolt könyvei az utcán rakásba tornyosultak, mivel szeret
tem olvasni, azonnal keresgélni kezdtem az értékes könyveket. Saj
nos egyet se találtam, mind Sztálin elvtárs, és Lenin elvtárs művei 
voltak, gyönyörű aranyozott bőrkötésben.

Egy fiatalember rámkiáltott:
-  Úgy se találsz értelmes könyvet!
-  Igazad van, rakás szemét az egész! - válaszoltam meggyőző

déssel.
Érdekes, tegnap még nem mondtam ilyet, ma meg természetes, 

ami rossz, az rossz.
Több oldalról próbálták felgyújtani, de ezek a vaskos kötetek 

nem akartak égni. Mindenki a Bródy Sándor utcai harcokról beszélt, 
ott kemény csata van a Rádióért.

Utcához érve tudtam, oda nem szabad bemenni. Vékony sikátor, 
menekülési útvonal nincs, emeletekről simán lelőhetnek.

A doni Feri bátyámtól tanultam a stratégiát, mindent előre fel 
kell mérni, kényszer helyzeteket kerülni, még így is lehetnek meg
lepetések.

Háborúban éreztem magam, rengeteg orosz háborús filmet lát
tam, most közelről megtapasztalhattam, milyen is a háború.

Tovább menve az Emke környékén, nagy tömeg tolongott. Sztá
lin elvtárs, nagy vezérünk bronz fejét kalapálták, emlékgyűjtők ha
da örült minden kis szilánknak.

-  Egy szemét AVOS lövöldöz a fenti emeletekről! -  kiáltott va
laki a tömegből.

Mindenki a felső emeleti ablakokat leste, amikor újra lövés dör
dült.

Mellettem álló osztálytársam, mint egy homokzsák eldőlt. Né
mán mozdulatlanul feküdt, nem hittem a szememnek, ilyet csak mo
ziban láttam.

Néztem egy darabig, és arra gondoltam azért lőtték ki mellőlem, 
mert kimagaslott a tömegből. Közrefogták, vitték a közeli Rókus 
kórházba.
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-  Mi lett vele? -  azóta se tudom.
A tömeg megbolydult: Fogjátok meg a piszkot!
Fegyveres fiatalok rohantak a házba, a tömeg feszülten várta a 

fejleményeket.
Egyszer csak kinyílik egy fenti ablak, majd dulakodás látszódik 

és egy test repül a mélybe.
Mellettem egy középkorú férfi megszólalt:
-  Látja ez az igazságos bíráskodás! -  Szemet- szemért !
-  Tankok jönnek! Meneküljetek! -  kiabálják minden felől.
A tömeg menekült, én is velük futok a Rákóczi út irányába.
Erős morajlás hallatszik, megálltam, figyeltem, tanultam a hábo

rút, tapasztalat kellett a hangok felismeréséhez. Máshonnan jött a 
hang és máshonnan jött a tank.

Reflekszből beugrottam a boltíves kirakat alá. Időben, mert a 
tank, melynek rémisztő hangja megbénított, nagy lendülettel csú
szott, majd kis ívben ráfordult a Rákóczi útra.

A hirtelen fordulástól megbillent, a felszedett macskakő rakáson, 
csöve felemelkedett, majd lőtt, közbe géppuskája sorozatot adott le 
a fejem fölé.

Emelet felső szintje leomlott, sötét füst, por gomolygott, alig 
kaptam levegőt. Tele üvegszilánkokkal, malterral, fehéren mint egy 
hóember, de éltem.

Sebesen távozott az Astoria felé, örült hogy megúszta a hátához 
dobott molotov koktélt.

A szerencse tovább kerülget gondoltam, „Megmenekültem, az 
örök vadászmezőtől”.

Felnőtt fejjel visszagondolva, félelmet nem éreztem, csak dühöt. 
Jobban féltettem új krombi kabátomat, mint az életemet. A zöld ló
dén után egy igazi felnőtt kabát maga a csoda, és most úgy néz ki, 
mint egy koldus zakója.

Míg tűnődtem, az Asztória felől, csatárláncba gyalogság közele
dett. Két oldali kapualjból fiatalok szaladtak ki, fedezékeket keres
ve csendben meglapultak. Egy rövidkabátos tiszt, a villamos mögül 
figyelte a közeledő muszkákat.

-  Csak én utánam lőjetek! -  kiáltotta, balkezében sport pisztolyt 
tartva.
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Kirakat mélyedésből úgy néztem, mintha moziban ülnék. Csatár
lánc közeledett, már jól láttam a mozgó alakokat. Mintha tele lenne 
a gályájuk, imbolyogva, nem nagy meggyőződéssel közeledtek. Ná
lam semmi fegyver, szívem a torkomba dobogott. Ezek nem válo
gatnak, lelőnek mint a kutyát. Mélyedésből menekülni nem lehet, 
tiszta célpont vagyok. Tíz, a száz ellen, vártam sorsomat, figyeltem 
a fejleményeket.

Tiszt intésére eldördültek a fegyverek, túloldalról néma csend. 
Az én tisztem, sorozatba lőtt, fegyvere meg se rezdült.

Első sorban vagy négyen, mint a kuglibábúk eldőltek. Kis szü
netet tartott, fegyverét leengedte, mint akinek új céltáblát akaszta
nak föl, majd új sorozatot adott le.

Az orosz csatárlánc megtorpant, fal mellé szaladtak és meglapul
tak, majd embereiket hátrahagyva, futottak vissza, az Astoria felé. 
Lélegzet vételnyi csendben, menekülésre fogtam, átfutottam az 
úton, a túloldali Rókus kórház bejárata irányába.

Védett kis tér, percenként hozták a sebesülteket. Egy magam ko
rabeli rám kiáltott:

-  Hozhatnál te is egy hordágyat!
-  Ide megyünk a Corvin-közbe, gyere utánam !
Összetekert vászon hordággyal, futottam a fiú után. Már csata

után érkeztem, négy fiú feküdt egymás mellett, körülöttük tömeg, 
egy fiatal orvos adta utasításait.

-  Mindenkit hordágyra, és futás a kórház! -  Én ott maradtam, 
míg valaki rám nem kiáltott.

-  Hol a fegyvered ? -  Ne ácsorogj, mindjárt újra támadnak!
Itt ismertem rá Lacira, gyors, határozott utasításaival felsorakoz

tatott bennünket a hevenyészett barikádok mögött.
-  Nekem nincs fegyverem, hova menjek? -  kérdeztem egy ná

lam idősebb sráctól.
-  Hasalj be valaki mellé, következő támadásnál már lesz fegyve

red! -  mondta nyugodt természetességgel.
Körbe mentem kerestem egy jó fedezéket, valaki lehúzott, Atti

la volt, Laci öccse.
-  Na végre, egy magam fajta gödi. -  Maradj itt, közben elbeszél

getünk.
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Emlékszem, minden támadásnál Ó féltett engem, Én meg féltet
tem őt.

A tank támadás volt a legrosszabb, kézi fegyverrel, nem lehetett 
megállítani.

A biztos módszer, csak a molotov koktél volt. Az utca túloldalán 
levő fiúk intézték, bámulatos bátorsággal.

Egy hosszúnyakú borosüveg, megtöltve benzinnel, majd bele 
egy kanóc. Kanócot meggyújtva, a páncélos mögé kell szaladni és a 
hátsó kipufogó nyílásához dobni. A motor beszívja az égő benzint 
és felrobban. Ezt épp az oroszoktól tanultuk el, ezért hívják molo
tov koktélnak.

A koktélt mi tettük hozzá, egy orosznak gőze sincs mi az a kok
tél.

Harcok szüneteiben, módszeresen rakták a barikádot, amit a tan
kok nem tudtak megközelíteni

Valahonnan hangszóró üvöltötte.
-  Délig mindenki tegye le a fegyvert! -  Délbe statárium lép élet

be !
Hátunk mögött rádió szolt, egész nap gyászzenét sugárzott, idő

közönként közleményeket olvastak be.
-  Nyugalomra intem a lakosságot.
-  Csőcselék van az utcán.
-  Felkérjük katonáinkat, ne hagyják el laktanyáikat !
Dél felé új fegyverek és lőszerszállítmány érkezett. Választottam 

egy rövid karabélyt, amit már jól ismertem. Szabharcos telepen so
kat lőttem vele, élessel. Száz méterről kilencesnél rosszabbat talála
tom nem volt.

-  Jönnek a nyemcik I- figyelmeztetett Attila.
-  Tényleg, ugyan olyan, mint a német páncélautó ! -  nem értet

tem a helyzetet.
Beállítottam a távolságot, csőre töltöttem és próbalövésként 

megcéloztam a bal lámpáját.
Jól hord, ha a tíz centiméteres átmérőt kilőttem. Most már moz

gó célpontot kerestem, de ember sehol, lőttük a vezető kémlelő ab
lakát. Mikor elfordulva távozott, vettem észre a hátulján kilógó ha
lottakat.
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Ludovika felöli részt lőtte géppuskájával, szerencsére nekünk 
nem jutott belőle.

A mögötte közeledő tank, már módszeresen tüzelt. Átsorozott az 
összerakott kőhalmazon, szinte beleolvadtunk a talajba. Lövege is 
dolgozott, fölöttünk süvített el egy páncéltörő gránát és csapódott a 
bejárati beszögelésbe.

-  Lőjetek csak a semmibe! -  Mindenki a gáton van te marha ! -  
Attila beszélgetett a távozó tankkal.

-  Te, én úgy láttam, hogy támadás közbe lőttek minket a 
Ludovikáról!

-  Elképzelhető, már én is mondtam a bátyámnak, de O nem hitt 
nekem.

Nagy kosárba meleg kifliket hoztak, a csapat egyből megboly
dult.

-  Mennyit vehetek ? -  kérdeztem
-  Amennyit akarsz, ha elfogy hozok még.
Egy kifli három falás, percek alatt elfogyott az egész kosárra va

ló.
-  Nem baj fiaim, estére, ha az Isten is úgy akarja meleg ételt kap

tok, tarcsatok ki!
-  Nem jön ide közénk ! -  mondta az egyik fiú.
-  Több hasznomat veszitek, ha maradok Géhásnak, nem igaz ?
Egy kis tarackot próbáltak átvonszolni a barikádon. Mindannyi

an odarohantunk, és a hosszú csövű szerkezet átrepült a kőhalma
zon.

Három lövész körbejárt, benézte a terepet, mi meg a környékét 
tisztítottuk meg.

Alig vártuk, hogy jöjjön a következő támadás. A lövegkezelők, 
praktikusan céloztak. Csövet belőtték egy magasságra, majd azon 
keresztül nézték a célpontot, gyors töltés és tűz, ez a közvetlen 
irány zás.

Ha nem kapkodták el, minden lövésük betalált.
Az első roham már két kilőtt tankot eredményezett. Páncélautó 

tudta, hogy semmi esélye ellenünk, benn ülőket simán kilőjük az 
emeleti ablakokból.

Korán esteledett, mindenkinek korgott a gyomra. Hogy mit főz-
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tek az iskola menzán, már nem tudom, de befaltuk az utolsó csep
pig-

Iván Kovács éjszakára megszervezte az őrséget. Mindenki tartott 
az éjszakától, gyalogsági támadás eddig nem volt, de ha le akarnak 
gyűrni, csak éjszaka tehetik.

Előretolt megfigyelőket telepítettek az utcákba, akiknek a fel
adata jelenteni a közeledő gyalogságot.

Tudtam, hogy minden tutira szervezve van, de az éjszakai sötét
be, féltem a rajtaütéstől.

Hát féltek a muszkák is, olyan nyugodt éjszakánk volt, mint 
csendes békeidőben.

Nagyon hideg volt az éjszaka, mindenki máshói húzta meg ma
gát. Én az új télikabátomba egy cseppet se fáztam, pihenő időmbe 
bementem a vetítő terembe, felhajtottam négy széket és jót aludtam, 
kezemben tartva rövid karabélyomat.

Hát ők is félnek, kihagyták az éjszakai támadást, kora délelőtt 
rohamoztak meg.

-  Mire gondolhattak, hogy hazament mindenki ?
-  Úgy látszik nem várnak ellenállást, magabiztosak.
Utasításhoz híven az utolsó pillanatig kivártunk, rajta voltunk a

célon és sortűz.
Nem láttam elesett katonát, lassan hátrálva eltűntek szemünk 

elől.
Hangosan számoltam, megnyugtató volt hallani saját hangom, 

kevesen voltunk, csak a vidékiek tartották a frontot.
Borzalmas, hogy ez a hadsereg mennyire nem tud fegyverrel 

bánni.
-  Mire tanították ezeket? Iskolában minden héten lövészet, min

dig az issza meg a levét, aki megtanított lőni.
Kis idő múlva lánctalpak csikorgása hallatszott, gondolatban fel

készültem az újabb rohamra, de sehol egy lövés.
Három tank poroszkált be, a Ludovika oldalához, az elsőn, kis 

magyar zászló.
Kinyílt a zárófedél, egy katona, majd egy hórihorgas ürge, alig 

bírt kikászálódni a keskeny nyíláson
-  Hogy fért el egy ilyen létra, ebbe a tankba?
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-  Biztos összehajtották, mint sztolostokot ! -  mondta Birkás,
-  Sok jó ember elfér kis helyen. -  talán igaza volt, én nem talál

tam szimpatikusnak.
Attila morgolódott, már azt hittem lesz egy jó balhé, de úgy lát

szik minden rendeződik.
Amikor 76-ban álnéven hazalátogatott, és egy egész estét együtt 

töltöttünk a Zöldfa étteremben. Elmesélte a kinn töltött 15 évét, ta
lán ez a harci élmény vitte a vietnami háborúba. Mint helikopter go
lyószórósa harcolt, majd Franciaországban telepedett le.

Én sose vágytam más országba, bár barátaimmal megbeszéltük 
hogy lelépünk, de a nevezetes napon elaludtam és így végleg itthon 
maradtam.

Támadások megszűntek, fegyver ropogást hallottunk ugyan, de 
igen messziről.

Laci figyelmeztetett,
-  Fotósokat ne engedjétek be, a menet még nincs lefutva!
-  Nem dőlt el semmi, fotóval mindent bizonyíthatnak! - és mi

lyen igaza lett.
Egész nap tébláboltunk, tartottunk ugyan őrséget, de csak lát

szatból. Úgy éreztem, itt már fölösleges vagyok, mindenki hazajár, 
könnyű nekik itthon vannak. Csak én állok a vártán, otthon azt se 
tudják élek, vagy halok.

Délután megjött Iván Kovács, megbeszélést tartott a colossal, 
rögtön odaszaladtam hozzá.

-  Három napja vagyok itt, hazaugrok! -  mondtam határozottan.
-  Ha mész, azonnal menj, este biztosan megy vonat -  Fegyvert 

ne vigyél, Szabharcos telepen van elég.
-  Küldök levelet édesanyámnak. -  Jó?
Ferdinánd híd mögött álltak a szerelvények, le föl jártam mire ta

láltam egy vasutast.
-  Vác felé mikor megy valami? -  kiáltottam feléje.
-  Egy kétkocsis mozdony megy, ha siet, lehet hogy eléri! -  fe

lelte és futva eltűnt az irányító torony mögött. A kocsik tele ember
rel, órák óta várva az indulásra.
Menetrendje egyszeiű volt, ott állt meg, ahol a váltót állítani kellett.

-  Mikö! visszafelé? -- kérdeztem a fűtőt.
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-  Felmegyünk krumpliért, hajnalban jövünk vissza! -  és felug
rott a mozdonyra.

A gödi váltónál leugrottam, át a síneken és már a kertünk végé
ben voltam.

Visszamenetből nem lett semmi, másnap délig aludtam, két éj
szakát kellett pótolnom.

Délután a szokott találka helyre siettem, a klubnak kialakított 
tűzoltószertárba.

Egész délutánt, meg az egész éjszakát végig Kapitaliztuk, tehet
tük, mivel nem jártak a vonatok, állt az ország.

Elhatároztuk, hogy fegyvert szerzünk a Szabharcos telepen és 
megalakítjuk a nemzetőr egységet. Duna felől közelítettük meg az 
épületet, óvatosságra intettem a fiúkat, mivel az a hír járta, hogy 
minden ilyen támaszponton AVH - sok lehetnek.

A többszobás villa teljesen üres volt, már járhattak a helyszínen 
mert az ajtók feltörve, berendezések szétdobálva.

Két jól felszerelt helységet találtunk, a konyhát és a fegyverszo- 
bát.

Sok fegyvernek már csak a helye volt meg, de azért fel tudtuk 
magunkat fegyverezni.

Végén csak én és két felnőtt vett magához fegyvert, barátaim fél
tek, szüleik óva intették őket minden fegyveres fellépéstől.

Több csoport létezett Gödön, az ürgedombiak, pusztaiak, és mi 
alsógödiek. Kihajoltam az ablakon és a dumaparti fűzfára leadtam 
egy lövést, ami akkora riadalmat okozott, társaim fal fehéren hebeg
ték.
- Meg vagy örülve! -  Valaki meghallja!
- Gondoljátok, hogy a forradalomba nem lövünk, nehogy az ellen
ség megijedjen?
- Ti még f.ngani se mertek, nehogy valaki meghallja !

Az élelem raktár lehetett a látogatók célja, a tömött raktárak ki 
voltak fosztva.

Megkezdett tábla szalonnák, a kiszaggatott lisztes zsákok szét
dobálva hevertek a raktár kövezetén. A vastagon kiöntött babon 
még lépni se lehetett, kész vandalizmus.

A tűzoltó egység vált nemzetőrré: Sólyom József, Hatnyi Pál,
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Csepregi Pál, Balázs István, Görbe János , Gazdag József, Üveges 
Tibor, Bárdos Zoltán, Ficza László a Nagyállomáson tartózkodott. 
Az első héten csak mi voltunk. Majd sokan lettünk, de a szülők töb
beket eltiltottak.

Az ürgedombi srácok akik külön egységet alkottak mind disszi
dáltak, a Varga srácok, tőlem idősebb két Zahorán, Pirosok.

Ebből azt a tanulságot vonom le, szerencsénkre a gödi esemé
nyeket
disszidáltakra fogták, elvtársaknak jelenteni kellett.

Már az iskolába is elkülönültünk, állandó verekedés, rivalizálás 
volt közöttünk.

Főhadiszállásunk, a községháza tűzoltó szertára lett, itt éreztük 
jól magunkat.

Egy ütött kopott rádión hallgattuk a napi híreket, tanultuk belőle 
a politikát.

Alsógödi állomás volt a Gödi fórum, itt cseréltek információt, 
vitatták meg a napi eseményeket. Ha véletlenül jött egy vonat, a jö
vevényeket megrohanták, majd az eseményeket vehemensen meg
vitatták. Mindenki okosabb volt a másiknál, közös vélemény soha 
sem alakult ki.

Apám szerint, ha Amerika beleavatkozik, kitör a világháború.
Azon a véleményen volt, hogy a nyugat el van foglalva a Szue

zi helyzettel.
Fölöttünk megegyezés, döntés fog születni, mely ránk tragédiát 

hoz.
Mi nemzetőrök nagy vita után, munkarendet határoztunk meg. 

Védelmet biztosítunk a fűszerüzleteknek, pékségnek, vasútnak és 
éjszakai körsétát teszünk a községben.

Okt. 28-ig üres volt a községháza, tanács szó a forradalom alkot
ta.

Nemzetőr igazolványt, Vácról kaptuk. Rend fenntartás érdeké
ben fegyver tartására kiadott engedély. Nem értettem máig se, mért 
volt oroszul.

Október 30-án alakult a szállítási csoport, nem volt nemzetőr 
igazolványuk, mi kísértük fegyverrel. Lepecsételt községi kérelem
mel mentünk váci malom, nógrádi tsz-hez Pénz nem volt náluk.
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Üzletekbe osztották szét a hozott árúkat. Ezek magán üzletek voltak, 
legyünk jóhiszeműek. Területünk, az alsógödi állomástól, az Alagút 
utca végéig terjedt, beletartozott a Vejgand pék, a Molnár fűszeres, 
az alsógödi vasútállomás.

Nekem kellett megszervezni a segítőket, akikkel együtt járőröz- 
tünk. Családosok tartózkodtak a szerepléstől, nagy volt félelmük, 
éjszakai járőrözést még vállalták.

Bayer és Vajta bácsi mindent vállalt, kisbaltával felszerelve je
lentek meg.

Élettapasztalatuk, családi kötődésük, másképp látatta a világot, 
mint egy sihederkori fiatalember gondolta.

Mindig adtam szavukra, jól esett baráti tanácsuk, jóakaratú fi
gyelmeztetésük.

Meghitt öreg barátokra leltem, akikkel még 30-évig, megosztot
tam nézeteimet.

Első éjszaka egy átsurranó alakot figyeltem meg, átfutott az or
szágúton és berohant a pékség ajtaján. Utána iramodtam, fegyverem 
csőre töltöttem, és elszántan berohantam a pékségbe.

-  Fel a kezekkel! -  Állj ki vagy! kiáltással megálltam a kemen
cesor bejáratánál.

Hajnal, a péksegéd feltett kézzel emelkedett ki a keverőgépek 
közül.

-  Buci hát nem ismersz meg! -  kérdezte sápadt, elhaló hangon.
-  Dehogy nem! -  válaszoltam, magamba szégyenkezve.
-  Mit keresel éjjel kettőkor a pékségbe?
-  Hát mi ekkor kezdjük a munkát, hogy reggelre kenyér legyen.
Hogy én milyen hülye vagyok, itt bohóckodok közben az öregek

kiröhögnek.
Többet fegyvert senkire nem emeltem, próbáltam felnőttként vi

selkedni.
Apám szerint, a fejlemények adják magukat. Áruló jel az volt 

hogy a hadsereget szélnek eresztették, sorozott katonáink, tömegé
vel szereltek le. Itt maradtunk nehéz fegyverek nélkül, és amikor 
november 4-én Nagy Imre bejelentette:

-  Csapataink harcban állnak! -  közben, mindenki tudta, hogy 
nincsenek csapataink, ezeket november negyediké előtt leszerelték.
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Már egy lehetőség van, meglapulni, vagy elhagyni az országot.
Feltétlenül meg kellett szabadulnom fegyveremtől, amit a tó mé

lye örökre elrejtett.
A pártszervezet november közepén kötelező jelentést írt. Arra 

fogták a gödi eseményeket, akik disszidáltak, jó megoldást válasz
tottak.

Egy hét se telt bele, vizsgáló bizottság jött a községbe. Minden 
16-28  éves felnőtt férfit berendeltek, vizsgálatra.

Bizottság létszáma megfelelt az új rendnek. Tagjai a gödi párttit
kárból, 2 fő idegen pufajkásból, és egy katonatisztből állt.

Mivel a páttitkár fia közénk való volt, nyugodt csendes kihallga
tás következett, megállapítva ártatlanságunkat. Előre megsúgták mit 
lehet, és mit nem lehet mondanunk.

Tanulság, ha kiirtod a gazt, ki kell irtani tövestül, különben újra 
ellep.

És minket újra ellepett!



HORVATH LAJOS

Adatok
Göd 1956-os történetéhez

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója méltó 
alkalom, hogy a helytörténet szintjén is feltárjuk annak igaz történe
tét. Természetesen a helyi események kutatása során nem kell fel
tétlenül nagy fegyveres akciókra gondolnunk csak, mert kisebb ese
mények is jelentőséggel bírnak. Mondjuk a Rákosi-címer eltávolítá
sa az iskolai osztályteremből, vagy a hittan oktatásának újraindítása 
mind-mind jelentős esemény helyi szinten és ha ezek több száz, 
több ezer településen végbemennek, akkor már országos, nemzeti 
folyamatnak a részei.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetére nézve főleg 
a megtorlás során keletkezett iratok, történeti források állnak a ren
delkezésünkre. Ezek a források a nemzetellenes, a kommunista sze
mélyek és hatóságok kiadmányai. Súlyosan elfogultak a „bűnös
nek” nyilvánított személyekkel szemben, a bűnvádi eljárások során 
rendkívül túlzóak. Tehát ennek megfelelően kell forráskritikát al
kalmaznunk ezeknek a történeti iratoknak a felhasználása során.

Tamás Endre felsőgödi állami iskolai tanító
A Váci Városi és Járási Rendőrkapitányság 1957. ápr. 8-án el

rendelte Tamás Endre, felsőgödi állami iskolai tanító előzetes letar
tóztatását. Ennek az iratnak az alapján kíséreljük meg az események 
bemutatását. Ezt azért bocsátjuk előre, mert tisztában vagyunk az 
ebből következő esetleges hiányosságokkal. Több forrásra lenne 
szükségünk, hogy a teljesség igényével léphessünk fel.

Tamás Endre 1907. május 5-én született Kőrösmezőn Mára- 
maros megyében, a később Kárpátaljának elnevezett vidékén.
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Anyja neve Reisz Jolán. Feleségül vette Sövény! Máriát, a házas
ságból két gyermek származott. A család elmenekült szülőföldjéről 
vagy a cseh megszállás (1920), vagy a szovjet megszállás (1944) 
elől, ha 1956 Felsőgödön találta őket. Ez az iratból nem derül ki.

A „nyomozás adatai” szerint Tamás Endre a következőket csele
kedte 1956. okt. 23-a után pontosabban meg nem jelöli időben. Elő
ször a Eelsőgöd községben „a fasiszták által 1944-ben meggyilkolt 
Nemes István kommunista mártír emlékművét lerombolta.” Sajná
latos, de Nemes István nyomára és életművére, mellyel szobrot ér
demelt ki, nem sikerült rábukkanunk. További kutatást igényel, 
esetleg szobráról fénykép is előkerülhet. Ez is egyik példája lehet az 
1950-es években erőltetett, sőt hisztériás kommunista mártír-kul
tusznak, melyet gyakoroltak az egész országban.

Másodszor Tamás Endre pedagógus hivatását arra használta fel, 
hogy az iskola tanulóival röpcédulákat és plakátokat készíttetett és 
azokat a községben kiragasztotta illetve terjesztette. Jó lenne, ha 
ezek a röpcédulák, plakátok megőrződtek volna mostanáig a csalá
dok féltett titkai és kincsei között. Eelkutatásuk hazafias cselekedet 
lehet.

Harmadszor a nevezett az oktatására, nevelésére bízott ifjúságot 
arra tanította, hogy a szovjet tankokat hogyan lehet benzines palack
kel megsemmisíteni. Ez igen súlyos „vád” volt akkoriban, ha kivi
telre nem került sor, még akkor is. A Molotov-koktél nevű fegyver
ről van szó, melyet először a történelemben a finnek alkalmaztak a 
rájuk törő szovjet páncélosok ellen 1940-ben. Másodszor a szovje
tek használtak a németek ellen 1941-1945-ben. Harmadszor a ma
gyarok alkalmazták sikerrel a szovjet harcjárművek ellen 1956-ban. 
Szükséges megjegyeznünk, hogy az idegen hódító hadsereg tankja
inak megsemmisítése honi területen jogos és a nemzeti önvédelem 
hőstetteinek számit mindenhol a világon.

Negyedszer Tamás Endre tanító -  a határozat szerint -  a hitokta
tásra nem jelentkezett tanulókkal szemben megkülönböztető módon 
járt el és a hitoktatásra jelentkezett tanulókat ellenük biztatta. Ennek 
eredményeként állítólag a hitoktatásra jelentkezettek tettleg bántal
mazták társaikat, akik nem jelentkeztek hittanra. Ezt az állítást a 
nyomozás sora bizonyították!
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Hacsak máig élő szemtanuk, tettesek és bántalmazottak nem je
lentkeznek, sosem fogjuk megtudni, hogy mennyi igaz a vádból.

A Tamás Endre tanító ellen indított bűnügy okát így adták meg: 
„Magyar Népköztársaság sérelmére elkövetett népköztársaság elle
ni bűntett, valamint társadalmi tulajdon kárára elkövetett rombolás 
és lopás.” A lopás bűntettét avval valósította volna meg, hogy a Ne
mes István emlékére emelt emlékművet, mint tárgyat magához vet
te!

Az előzetes letartóztatás! határozatot aláírta Gálóczi István váci 
rendőrfőhadnagy, jóváhagyta a váci járási ügyész (olvashatatlan 
aláírás). Megtalálható a határozat a Pest Megyei Levéltár, Váci Vá
rosi és Járási Rendőrkapitányság 218/1957. iktatott számon.
A pedagógus házaspár fia Tamás Endre a felsőgödi repülőmodelle
ző szakkör vezetője volt egyidőben. Gallé Miklós írt róla a Gödi Al
manach 2006. évi kötetében.

Rendőrségi jelentések
Meg kell említenünk még két eseményt 1956-ból. Az alsógödi 

rendőrőrs
1956. dec. 6-án jelentette, hogy a község határában a tűzszeré

szek robbanó anyagokat hatástalanítottak. Eközben a tűzszerészek 
egy csoportja szórakozásból robbanó anyaggal halászott az alsógö
di Dunaparton. Ez az esemény nagy nyugtalanságot keltett a község 
népében.

Másnap 17-18 óra között a Budapestről Vácra közlekedő sze
mélyvonat N. J. 46 éves vagongyári munkást, felsőgödi lakost el
ütötte. Megállapítást nyert, hogy nevezett a vonat utolsó kocsijának 
első peronjára akart felkapaszkodni, azonban megcsúszott és a ke
rekek alá esett. A vizsgálat szerint bűncselekmény nem történt. 
(Rendőri jelentések 1956, október 23. -  december 12. I. kötet. 
Szerk.: Kajári Erzsébet. Bp., 1996 369 és 435. oldal.)



MÉSZÁROS M. KATINKA

A Mészáros család története 
és az 1956. évi események

Édesapám Mészáros István 1916. április 25-én született Veres
egyház községben.

Szülei Felvidékiek, apja Mészáros József (1881-1960) MÁV 
váltókezelő Veresegyházon (Magyar Vasúti Almanach 1916. 286. 
oldal) Léváról, édesanyja Danis Viktória (1884-1946) Zsemléiről 
származik.

Még az első világháború előtt Veresegyházra jöttek és ott szüle
tett 8 gyermek, 2 fiú és 6 lány, kö
zülük heten érték meg a felnőttkort. 
(Az édesapa első házasságából még 
2 gyermeke is született.)

Édesapám az elemi iskoláit 
Veresegyházon, a polgárit Újpesten 
végezte, majd felső kereskedelmi is
kolában, 1934-ben kitüntetéssel 
érettségizett. Elmesélése szerint 
mindig gyertyafény mellett tanult.

A csomádi községházán kapott 
munkát először, mint írnok, ahová 
minden nap kerékpárral közleke
dett. Ezután az őrszentmiklósi köz
ségházán dolgozott.

Az ötéves közigazgatási gyakor
lat alatt megszerette ezt a munkát és 
ezért 1939-től Szombathelyen két

Mészáros István
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éves jegyzői tanfolyamon vett részt, melyet szintén kitűnő ered
ménnyel végzett el.

A jegyzői tanfolyam előtt, mivel „Katonai szolgálatot nem telje
sítettem, munkaszolgálatos voltam 1939 július 15. napjától 1939 
szeptember 15-ig.” - olvashatjuk önéletrajzában.

E tanfolyam elvégzése után adóügyi jegyző lett Veresegyházon 
a háború végéig.

1941-ben kötött házasságot édesanyámmal Kmetty Margittal. Én 
1943-ban születtem.

Esküvői kép.
A jobb oldalon Mészáros nagymama és nagypapa

„Ekkor (1944.) -  a község szempontjából -  nagy tettet vitt vég
be: a front elől a községháza anyakönyveit Nyugatra menekítette , 
majd a front elvonulása után visszahozta. Eddig is közszeretetben 
állt. Ez után kiváltképp. A közismert közmondás ellenére: próféta 
lett saját hazájában.”
(Fazekas Mátyás: IN MEMÓRIÁM Mészáros István, DEMOKRATA 
ÚJSÁG, 1993 október -  november, Veresegyház)

A háború után is maradt adóügyi jegyző és rövid ideig 1949-ben
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főjegyző, de áthelyezték 1949. július 26-tól Felsőgödre főjegyző
nek. (27/1949. sz. Felsőgöd nagyközségi határozat) (A tanácsi rend
szer bevezetésével 1950. október 30-tól a munkakör új elnevezésé
vel VB-titkár címet kapta.)

Veresegyházról minden nap vonattal, átszállással utazott az új 
munkahelyre.

Munkájával elégedett volt a község, ezért még abban az évben a 
Kisfaludy utcában lévő községház melletti gabonatárolót jegyzői la
kássá alakítását határozták el. (48/1949. és a 11/1950. sz. testületi 
határozat)

A család 1950 októberében költözött Felsőgödre, a Községház 
melletti szolgálati lakásba, a Kisfaludy utca 7. -  be.

Elérkeztünk 1956 októberéhez.
1956 október 23. kedd. Előtte való vasárnap szüleim Budapestre 

utaztak színházi előadásra. Későn értek haza.
Másnap, elmondásuk szerint -  „van valami a levegőben”,- beszél
gettek.

És kitört a forradalom. Félelemmel és várakozással vegyes érzé
seink voltak, hogy végre, szabadok leszünk.

Tizenhárom éves koromra visszaemlékezve, felidézem : Záho
nyi Tamás kortársam: „Történelmi helyzetkép, két szálon 1956-ról” 
a Gödi Almanach 2006. évi kötetében foglaltakat:

„... a Templomtéren a község polgárai népgyűlést tartottak -  fel
kiáltással, közmegegyezéssel megválasztották a Forradalmi Bizott
mányt, ( melynek tagja lett édesapám is) Az iskolaudvaron álló vö
rös csillagot úgy, mint a pártház csillagát iskolások leverték.

Leváltották a Községi Tanács és az Általános Iskola vezetéséből 
a közismert kommunistákat, lakásuk elé fegyveres őröket állítottak, 
megakadályozták a párttitkár felkoncolását.”

Egyébként ebben az időszakban Édesapámat Vácott főszolgabí
rónak akarták választani, de nem vállalta el.

Állandó rádióhallgatás és bizakodás az amerikaiak segítségében, 
ami aztán nagy csalódássá vált. Ez a csalódottság érzés elkísért fel
nőtt koromig, a mai napig.
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Záhonyiékhoz hasonlóan, a mi házunknál is megállt a baráti te
herautó, hogy induljunk Ausztriába, de mi is maradtunk. Édesapám 
azt mondta, hogy ő a hazáját szereti, és nem hagyja el. Semmi tör
vényellenest nem tett.

Folytatta a községházán, mint VB titkár munkáját.
Az egész tél rettegéssel telt, hogy mikor jönnek az Édesapámért 

is, mint a többiekért.
Hát ez is bekövetkezett 1957 február második felében. Éjjel ver

ték fel szüléimét az ávósok, házkutatást tartottak. Édesapámat el
hurcolták, később internálták.

Édesanyám háztartásbeli volt, közölték velünk, hogy el kell 
hagynunk a lakást. Szerencsére 1957 novemberig még maradtunk, 
így, még júniusban itt fejezhettem be az általános iskolai tanulmá
nyaimat.

1957. novemberében költöztünk édesanyámmal Veresegyházra, 
a Kmetty nagy szüléimhez, mivel a saját felsőgödi. Vasút utcai há
zunkba nem tudtunk beköltözni. Ugyanis a lakottan vásárolt. Vasút 
utcai házunkban lakó albérlő nem fogadta el a község központjában 
felajánlott cserelakást, (mert akkor velünk ezt megtehette; később 
már az aszódi évek alatt potom pénzért kellett eladnunk az ott lakó 
Kisséknek.)

Kereset nem volt, ezért Édesanyám a MÁV Rendező pályaudvar 
mellett egy szerelőműhelyben vállalt állást, nagyon rossz körülmé
nyek között, hogy a gimnáziumi tanulmányaimat segítse, és kettőnk 
megélhetéséhez hozzájáruljon.

Év közben egyszer pár napra hazaengedték Édesapámat, de az
tán véglegesen elvitték.

A „Pest megye 1956-ban” című két kötetes munkában a Nemze
ti Bizottság tagjaként említik Felsőgödön, hivatkozva PMÜ 
208-2/1957 sz. iratra és megjegyzik a közbiztonsági őrizetbe helye
zését. Elítélésének okaival, szabadulásával kapcsolatos irat a csa
ládban nem maradt fenn. Együtt raboskodott Darvas Iván és Szakáts 
Miklós színművészekkel Kistarcsán. Édesapám elmondása és emlé
kezetem szerint először a váci börtönben, majd Budapesten a Markó 
utcában volt, ahol testileg is súlyosan bántalmazták. Később 
Kistarcsán, Tökölön tartották fogva.
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Kistarcsán, a „Közbiztonsági táborban” több emlékezetes láto
gatást is tettünk.

Ezeken a vasárnapokon Édesanyámmal kora reggel indultunk 
(először Felsőgödről, majd) Veresegyházról (Pestről illetve) Gödöl
lőre. Gödöllőn átszálltunk a HÉV-re, Kistarcsára. Veresegyházról 
együtt mentünk Rada Máriával, akinek édesapja mint ludovikás ka
tonatiszt, szintén ott volt „jutalomüdülésen”. így egyszerűség ked
véért az ő elmondását idézem a Veresegyházon, a Gödi Alma- 
nachoz hasonló „Harang” című kiadvány 2006. évi kötetéből:

„Az állomáshoz egészen közel volt az épületegyüttes. Téglafal
ból álló kerítés mellett négy-ötösével álltunk órákig sorban, míg 
ránk került a sor a „bebocsátásra”. Mellettünk is 8-10 méterenként 
őrök álltak.

Bejutottunk egy hosszú-hosszú terembe, mely az alaptól a meny- 
nyezetig ráccsal volt elválasztva. Túloldalon a letartóztatottak, in
nen a hozzátartozók.

A letartóztatottak mögött jó sűrűn smasszerek. Elgondoltatható, 
hogy ez a sok ember csak suttogott is, milyen bábeli nyelvzavar ke
letkezett. Beszélgetés? Könnyek között motyogtunk valami sem
legesei.”

A drótfüggöny mögött az Édesapám, először nem is tudtam fel
fogni, csak ordítás, kiabálás...

A mai is meglévő nyílt levelező lapokból látható, hogy hetente 
lehetett ceruzával írni. Sok ceruzával írt levelezőlap tanúsága sze
rint meghatározták a küldhető csomag súlyát, édesapám pedig a tar
talmát. Küldhető csomag először 5 kg... : egy levlapról:

„Édes Mancikám és Katinkám! Ha tudsz csomagot küldeni, ak
kor 25-én (1957. július 15-i levél) a következőket küldjed:
Erős dobozban: 1 mosószappan, svájci sapka, atlétatrikó, 10 db le
velezőlap címzetlen, 60-70 dkg nyers sonka, 1/4 kg főve, kis kol
bász, fél kg cukor (kocka), apró tészta, alma, füstölt sajt, zöld pap
rika, 5-6 nagyobb hagyma... Nem lehet 5 kg-nál több...”

A lap ellenőrzését egy ugyancsak ceruzával írt nagy írott „L” be
tű jelentette.
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Küldhető csomagban később, a tél közeledtével a nyári szandál 
helyett kért csizmát, kabátot és nadrágot, ekkor már a csomag a 20 
kg-ot is elérhette (IX. 02)

A levelek tartalmának legjelentősebb részét a családért való ag
gódás töltötte ki.

Feladó:

Ó

Arn A/i

LEVELEZŐLAP

A - . ■
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Kistarcsán az embereket nem keverték el, hanem foglalkozások 
szerint külön részben voltak, a paraszt, a munkás származásúak. 
Apám az „F” toronyban később majd a C/2, C/f, h és C/földszinten 
raboskodott. A küldhető levlapon is a megfelelő tornyot kellet fel
tüntetni.

Kistarcsáról írt utolsó levele szerint a rá kiszabott idő letelt, de 
1957. december 15-én már Tökölön lehetett látogatni. Ezt „az ille
tékes szerv” is szintén ceruza írással megerősítette és felhívta a fi
gyelmet, hogy látogatáskor „Ezt a lapot hozza magával”.

Édesapám 1958. januárban szabadult.
Erre a napra mindig visszaemlékszem. Ekkor én már elsős gim

nazista voltam és a Varga Katalin Leánygimnáziumba jártam min
den nap vonattal. Ezen a januári napon (valószínűleg 21-én) is az is
kolából hazafelé igyekeztem a Nyugati pályaudvarról induló vonat
hoz, amikor feltűnt egy csonttá-bőrré fogyott és szomorú szemű em
ber, aki engem nézett. Az Édesapám volt. Boldog örömmel öleltük 
meg egymást és, együtt utaztunk haza Veresegyházra.

Egyelőre a sógora révén állást kapott az Egyesült Izzóban, mint 
üvegmosó, később, mint kárfelmérő dolgozott a keresztapám mel
lett 1959-ig.

Veresegyházon éltünk, a nagy családban, 1959 áprilisig.
Pest megyében elismert pénzügyi szakember volt Édesapám, és 

az Aszódi Járási Tanácstól megkeresték őt, így 1959-től, mint főelő
adó dolgozott a pénzügyi osztályon, ahol később csoportvezető lett. 
Evvel egy időben Aszódra is költözhettünk, mivel ott kaptunk egy 
35 négyzetméteres tanácsi bérlakást.

Az aszódi tanácsi időszak alatt a Tanácsakadémián is felkérték 
oktatói munkára.

A Gödöllői és Aszódi járások 1966 január 1-i egyesüléséig 
Aszódon dolgozott, majd Gödöllőre járt vonattal, ugyancsak a Járá
si Tanács pénzügyi osztályára, 1970 február 15-ig.

Ekkor a Tanácstól kikéréssel és áthelyezéssel a Tóvárosi Tanács 
VB. Gödöllői Szociális Otthonába került főkönyvelői beosztásba. 
Közben a mérlegképes könyvelői tanfolyamot is elvégezte kitűnő 
eredménnyel.

A Szociális Otthonban dolgozott nyugdíjazásáig, majd még
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tovább a Rákoskeresztúri Szociális Otthonban még 70 éves korában 
is. Fáradhatatlan ember volt a munkahelyén, és otthon a kertjében is.

1966-ban férjhez mentem, ezután szüleimnek több lehetőségük 
volt utazgatni mindenfelé Európában és elsősorban a mi szép Ma
gyarországunkon. Ez talán egy kis kárpótlás volt a sok meghurcol
tatásért, bánatért, lemondásokért, amit végig kellett élniük.

Társadalmi megbízatásokat vállalt: az Aszódi Sportegyesület 
könyvelését végezte, az Aszódi Járási Tanács szakszervezeti pénz
ügyeit intézte.

Tagja volt a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesületének és a Ma
gyar Bélyeggyűjtők Országos Egyesületének. (Nagy bélyeges érem 
gyűjteménye van, melyet fiú unokájára hagyományozott.)

Aszódon a Római Katolikus Egyház világi képviselői testületé
nek tagja volt.

Eiatal korában aktív sportoló volt. A VSC ( Veresegyházi Sport 
Club) igazolt játékosa. Sok fénykép is tanúsítja, egykori labdarúgó 
pályafutását.

„Eiatalon focipályára lépett, és a nagy múltú Veresegyházi SC 
neves kapusai után: Lovas Ernő, Jánosi József, Horváth László, ő 
következett. Félelmetes tudású kapuvédő lett, nem volt könnyű be
venni a kapuját, legfeljebb a felső sarokba lőtt magas labdával, 
minthogy egy kissé alacsony volt. (Ha magasabb, a válogatottságig 
vihette volna!) O azonban ezzel is elégedett volt, mert a sport mel
lett a barátságot nagyon becsülte.”

„A háború után volt még egy nagy mérkőzése: mint öregfiú, ka
puvédője volt a VSC OLD BOY csapatának 1951-ben, amikor is el
lenfelük -  első nemzetközi mérkőzés a kultúrház melletti pályán -  
az Angol Katonai Misszió csapata. Habár 2:l-es vereséget szenved
tek, ez nagy fegyvertény volt.”
(Fazekas Mátyás: IN MEMÓRIÁM Mészáros István, DEMOKRATA 
ÚJSÁG, 1993 október-november, Veresegyház)

1951-ben Felsőgödön is aktív tagja volt az öreg fiúk csapatának. 
Később szüleim az első színes TV-t is az egyik futball VB miatt vá
sárolták meg.
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Fénykép 1951-ból
Balról jobbra Horeczky Miklós (nemzetközi bíró), Szigeti Tibor (PB titkár), 
Kiss Lajos, Zvala József, NN, Steuer Sándor, Kopász János ( tanácselnök), 

ifj. Tamás Endre, Kopász Imre, Somogyi BM üdülő vezető). 
Mészáros István, Pelczéder Titusz (aljegyző), N.N., Szakáll László ( Duna
keszi), Palásty Vilmos, Kenyeres Károly, id. Tamás Endre, Nyitrai József, 

Tábor Lajos, Artner Géza;
Guggolnak: Péczeli Tibor ( Szigeti vő), Orbán Péter, Fazekas Árpád, 

Grékek..,Karabélyos Kálmán, N.N., Debreceni Sándor előtte N.N., 
Molnár László, mögötte N.N. Cserkavszki Antal, Grúber György.

52 évet éltek boldog házasságban, megérhette a kis és nagy csa
lád, hogy 1991-ben együtt ünnepelhettünk az 50 éves házassági év
fordulójukon.

Az Aszódi Római Katolikus Templomban erősítették meg há
zassági fogadalmukat.

1993. szeptember 13-án hunyt el a hatvani kórházban, a Veres- 
egyházi temetőben nyugszik.

Édesanyám 2000-ben Aszódról hozzánk költözött Salgótarjánba, 
és 2007. április 3-án követte édesapát örök nyughelyére.
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A család az unokákkal

Sírja a veresegyházi római katolikus temetőben
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Ha lehet még mondanom... Édesapám fajra, nemre tekintet nél
kül mindig csak az igazat, a becsületet ismerte: ezért is szerették és 
bárhol élt, megbecsülték. Hithű katolikus volt, de szeretett barátja 
volt Bene Zoltán református tiszteletes úr Felsőgödön. De lehetett 
zsidó, cigány és lehetett tanácselnök, egyházi elöljáró, ő megbecsült 
mindenkit, akit becsülni lehetett és barátjuk volt. Igyekszem én is 
ebben az erkölcsi értékrendben élni, és ezt átadni családomnak.

Biztosan sok barátot, ismerőst, rokont kihagytam a megemléke
zésemből, nézzék el nekem...

Szüleim és családom életéről valló megemlékezésemben Láng 
József és lányom Szabó Noémi voltak segítségemre. Köszönöm a 
sok munkát.



ZAHORAN SÁNDOR

Az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc 
50 éves évfordulójának 
gödi megemlékezései

A gödi megemlékezés évek óta Iván Kovács László személyén 
keresztül történik. 1989-ben utcát neveztek el róla és emléktáblát ál
lítottak fel.

1996-ban, dicső forradalmunk 40. évfordulójára, javaslatomra 
Iván Kovács László a város posztumusz díszpolgára lett.

Már akkor arra gondoltam, hogy hajön az 50. évforduló, legké
sőbb akkor már szobor kell, hogy hirdesse kisvárosunk nagy szemé
lyiségének hírnevét.

Az elmúlt években, igen sokat foglalkoztam Iván Kovács Lász
ló életével, történetével, amit egy korábbi almanach számban meg 
is írtam (GA 2001). Mivel magam is 56-os elítélt vagyok, sok em
berrel jöttem össze, akik azokban a forradalmi időkben együtt har
coltak Iván Kovács Lászlóval és emlékeznek emberi bajtársi nagy
ságára.

Kezdett bennem kikristályosodni az a gondolat, ami arra sarkallt, 
hogy mindent meg kell tenni, hogy a szobor álljon.
Úgy gondoltam, hogy ezt így látják a gödiek közül sokan és a meg
beszélésekbe bevontam a POFOSZ országos elnökét, aki két alka
lommal is járt Gödön.

2006 tavaszán, a gödi POFOSZ nevében beadtam az 56-os em
lékműveket, szobrokat elbíráló lektorátusnak a szobor pályázatot. 
Legnagyobb meglepetésemre ott közölték, hogy Gödről két Iván 
Kovács pályázat érkezett be. A polgármesteri hivataltól 20 millió-
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ért, és a POFOSZ-é azaz nyugodtam leírhatom, az én pályázatom 
másfél millióért.

A bíráló bizottság minden tekintetben, a helyszíni bejáráskor és 
szembevételezéskor az én általam beadott. Domonkos Béla által ké
szített szobra mellett döntöttek.

(Domonkos Béla született Kispesten 1934. február 25-én . Az Ér
den élő autodidakta művész Pátzay Pált tartja mesterének. 1969-től 
mintegy négyszáz alkotás került ki a kezei alól.

Közel száz plakettet és ugyanennyi érmet készített. Bronzba, kő
be, márványba álmodta történelmünk nagyjait, hazánk több jelentős 
eseményét, vagy az élet egy-egy ellesett pillanatát. 40 önálló és 21 
csoportos kiállításon volt jelen. Munkáit számtalan díjjal ismerték 
el, tucatnyi kitüntetése közül a Körösi Csorna Sándor Társaság dísz
doktora (1974), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjére 
(1994) és az Érd díszpolgára (1994) címre a legbüszkébb.)

A másikat, elutasították, azaz köztéren felállíthatatlannak minő
sítették.

Ez júliusban történt. Közben már megkezdődtek a támogatott 
pályázatok kifizetései, melyből egymillió forintot kaptunk. Tovább 
a POFOSZ országos elnöke, a Történelmi Igazságtételi Bizottság 
(TIB) száz-százezer forint és az új gödi önkormányzat 360.000 fo
rint adománnyal járult a szobor felállításához..

Mint tudjuk, 2006 októberében új polgármestert választottunk. 
Markó József személyében és vele egyeztettük a forradalmunk 50 
éves évforduló ünnepségének eseményeit és lebonyolítását, amihez 
tulajdonképpen szabad kezet adott, melyhez segítségül felkértük 
Bognár Lászlót, alpolgármester urat.

Az ünnepségsorozat keretében; Göd '56 Emlékkiállítás megnyi
tója, az évforduló jegyében összeállított Gödi Almanach XI. köteté
nek bemutatója. Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabad
ságharc 50. évfordulója tiszteletére, Iván Kovács László emléktáb
lájának megkoszorúzása, Iván Kovács László szoboravatása.

Ettől kezdve felgyorsultak az események, szervezetünk egy úgy 
gondolom szép kiállítással a József Attila Művelődési Házban, aki
nek anyagát nagy részben én adtam, de a kultúrház segítsége nélkül 
nem lehetett volna megvalósítani..
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A kiállításon bemutattuk az általam ismert élő 56-osok által ké
szített nagyméretű Iván Kovács László portrét, eredeti 56-os lyukas 
zászlót, és számos 56-ról szóló dedikált könyvet, és sok-sok újság
portrét. Köszönet a kultűrház minden dolgozójának nagyon szép 
munkát végeztek.

Ez a kiállítás október 20-án nyílt, és november 9-én zárt be. Saj
nos városunkban működő 4 iskola közül, tudomásom szerint szer
vezetten egyik sem látta. Olyan könyveket, történelmi tárgyakat 
mutattunk be, ami úgy gondolom több látogatást érdemelt, volna.

A városi ünnepség a Huzella Tivadar Általános iskola tornacsar
nokában volt. Az 1956-os forradalom legfőbb mozzanatait össze
foglaló eseményeket az iskola tanulói mély átéléssel adták elő és a 
nézőknek emlékmécseseket adtak át. A helyi 56'-osok nevében 
Vass István idézte fel a történteket, emléket állítva Tamás Endre ta
nár úr helytállásának.

Majd Csurka László a Nemzeti Színház örökös tagja, aki úgy 
gondolom mindenki nagy tetszésére, két csodálatos verset adott elő, 
az ő szenzációs és lebilincselő stílusában. Az est 56-os vendége, az 
a Dénes János volt, aki 8 évet töltött börtönben, az 56-os forradalom
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Után, azért mert a munkásokat merte képviselni az 56-os munkásta
nácsokban, még november 4-e után is. Magas szinten előadott visz- 
szaemlékezéseiben, a legismertebb 56-os elítéltek között is kimaga
sodik egyéni szuggesszív előadásában.

Az ünnepség után a Nemeskéri Kiss kúria éttermében, egy na
gyon szép fogadást adott az önkormányzat a még élő gödi 56-os 
elítélteknek:

Bányai Lajos, Bosák József, Nagy Ferenc, Dr. Pruzsinszkiné dr. 
Szabó Ibolya, Szekeres Ferenc, az azóta elhunyt Szentesi András, 
Vass István, Vizi István és V. Zahorán Sándor.

Majd Markó József polgármesterrel jubileumi emléklapot és em
lékérmet adtunk át.

Itt meg kell említeni, hogy október 20-án a Pest-megyei ünnep
ségen a forradalomhoz kötődő tevékenységért Szekeres Ferenc, 
Vass István, Vízi István és én oklevelet és emlékérmet kaptunk.
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Boros Péter felava^a a szobrot

A vendégek



Gödi Almanach 39

Aztán következett ok
tóber 25-e, az Iván Kovács 
László szobor avatása. El
mondhatom hogy életem 
nagy pillanata volt, amikor 
az igen szép számmal je
lenlévő vendégek előtt 
Markó József polgármes
terrel lelepleztük Iván Ko
vács László bronz szobrát.

De milyen szobrot! Az 
utókornak! Elmondani 
nem tudom azt a pillanatot 
amikor lehullt a lepel, és a 
sok vendég tapssal kö
szöntötte Göd új ékessé
gét. Emelte a hangulatot,
Szotyori Nagy Gábor ál
dása, Dr. Boros Péter volt 
miniszterelnök úr, a Sza
badságharcosokért Köz- 
alapítvány elnök beszéde, 
a Korvin közi kis vagány 
emlékező szavai, és
Zsófika, Szabó Csabáné, mint az egész megemlékező sorozat házi
asszonya, és Dózsa László művész úr személye és beszéde.

Meg kell említeni még Szaszovszki Olga, időt és fáradságot nem 
kímélő segítségét, és Iván Kovács László testvérének a jelenlétét. 
Nem utolsó sorban, természetesen nagy köszönettel tartozunk a mű
vész úrnak. Domonkos Bélának, aki ezt a csodálatos szobrot készí
tette. A szoborhoz sokan egy szál virágot, többen koszorút helyez
tek el, így volt harcostársa is, aki Németországból erre az alkalom
ra jött haza, Surák János.

A virágok, koszorúk lassan elhervadnak, oszlatják az emlékezés 
fényét, de a szobor, remélem nagyon sokáig fog a márvány fényes
ségével ragyogni, hirdetve Iván Kováqs László hőstetteit.

A szobor és aki sokat tett, 
hogy ez a szobor megvalósuljon
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Emlékeztetve a gyilkos rendszerre, és emléket állítva azoknak is, 
akik ebben a munkában pozitívan részt vettek.

Az avatás után a jelenlévőket a József Attila kultúrházba egy kis 
fogadásra hívtuk meg, ahol levetítettük Iván Kovács László életéről 
a debreceniek által készített filmet. Itt is elhangzottak méltató sza
vak Dénes Jánostól, aki sérülten is, de itt volt, továbbá versek is el
hangzottak 56-ról.

Szomorúan láttam, hogy sem a képviselők közül, sem az iskolák 
tanári karaiból nem volt rá kíváncsi senki. Azóta sem, pedig a film 
az én tulajdonomban van.

A Park rendezésére pályázatot adtunk be. Az 56-os Kuratórium
tól 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Két 
kandeláberes díszkivilágítás, padok és térfigyelő kamerás rendszer 
telepítése a terv.



NAGYRETI TAMAS

A
így ünnepelték 
az 50 éves évfordulót 
egy kanadai városban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról a 
nemzetközi élet a világ szinte minden tájáról Budapestre sereglett 
állam és kormányfők nemcsak Budapesten tartott ünnepségen, ha
nem számos külföldi országban is megemlékeztek.

Egy méltó megünneplésről kaptunk tudósítást Kanadából.
Ugyanis egy előző almanach
ban ismerhettük meg gyermek
kori barátom Szovjetunióbeli, 
és azt követő hányattatásait, 
beilleszkedését a kanadai élet
be.

Lehtbridge városban él fele
ségével és aktív közreműködői 
a dél Albertéban működő Ma
gyar Kulturális Szövetségnek, 
mely elhatározta, hogy méltó
képpen megünnepli a forrada
lom 50 éves évfordulóját. Eh
hez felkértek, hogy készítsek 
néhány evvel kapcsolatos pla
kát tervet, melyeket a küldött 
képek tanúsága szerint az ün
nepségeken és a kiadványokon 

Szónoki pult sikeresen fel is használtak.
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Színpad díszítés

Kiállítás
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Hungarian Cultural Society  o f  Southern Alberta

Lethbridge-i Magyar Üzenet 
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A helyi újság címlapja

A Lehtbridge-i Magyar Üzenet című folyóirat 2006 októberi szá
mában magyar és angolnyelven idézték fel az egykori eseményeket 
és benne Dutka Ákos „Ember és Magyar”, illetve Faludy György: 
„Ezerkilencszázötvenhat te csillag” című verseit.

Az október 21-én rendezett ünnepség Emléküléssel és egy Kiál
lítás megnyitásával kezdődött, majd Mészáros István beszélt a for

radalom eseményeiről. Ezt köve
tően megkoszorúzták a városban 
lévő Turul madár szobrot. Dél
után fogadást adtak a Városhá
zán és este a színházban „Múl
tunk tisztelete” címmel koncertet 
rendeztek.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékünnepség 
műsorainak lelkes szervezői 
a Gemer házaspár, Carole és György



LANG JÓZSEF

Ki volt Montléart herceg, 
aki Széchenyi elől 
megszerezte Göd árendáját?

Az ismert történelmünk folyamán többször foglalkoztunk Göd 
és környékének tulajdonosaival, és jelentősebb bérlőivel. Széchenyi 
István naplója alapján került elő Montléart Gyula herceg neve, aki 
jobb ajánlatával megszerezte Göd, Csörög-Sződ, Alag és Dunake
szi lakott részeinek bérleti jogát. Csörög esetében a szerződés nem 
vonatkozott a Mayerffy család által 1831-ben megvásárolt területre.

Egyes forrásokban Montléart lengyel herceg keresztneve hol 
Gyula, hol Moritz volt, a név végén t-vel vagy t nélkül.

A legutóbbi Almanachban mutattuk be az 1844 szeptember 21- 
én Bécsben készült eredeti latin, illetve főként német nyelven ké
szült bérleti szerződést.

A birtokbérbeadási szerződés sajátkezű aláírója: Moritz fürst (= 
herceg) von Montléart. Itt újra előkerült a Moritz keresztnév és a 
vezetéknévben az e betű é-re változott és végén t betű. Valószínűleg 
ez az igazi, hiszen sajátkezű aláírása. Aztán itt volt a nemzetiség, 
mert nem látszott német eredetűnek és ezért olaszra gyanakodtunk.

Véletlenül betévedtem egy idegen nyelvű könyvtárba és ott egy 
könyvtáros segítségével az internet angol, német, francia és lengyel 
nyelvű információi között találtunk a Montléart névre. Köszönet 
érte.

Néhány ellentmondó adattól eltekintve a család ősei között né
met, francia és lengyel származású személy is megtalálható.

Végül is Moritz Július Montléart herceg 1807 május 12-én, más 
esetben 1812-ben Párizsban született.
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Édesanyja Maria Christina Kurland hercegnő 1770-ben vagy 
1779-ben született Drezdában német apától és lengyel anyától. Első 
férje Carlo- Emanuel Savoya hercege. Fiúk volt Carlo Alberto 
(1798-1849) Szardínia királya, akitől származott II. Viktor Emánu- 
el (1820-1878) Olaszország királya is.

Édesapja, édesanyja második férje Július Maximilien Thibault 
Montléart, aki 1770-ben, vagy 1787-ben született Párizsban és 
1865-ben halt meg.

így a mi Montréalunk a szardíniái király féltestvére volt.
Moritz egyik ismert testvére Augusta (1814 ill. 1824- 1885 Len

gyelország, Krakkó mellett). Gimnáziumot és egyéb iskolákat ala
pított, támogatta a szegény gyerekek tanulási lehetőségét, kastélyá
ban kórházat alapított és segítette a szegényeket, önmaga pedig na
gyon egyszerűen élt. Elsők között volt, aki kiállt az állatok jogaiért. 
Tragikus véget ért, Siepraw községi temetőben tűzhalált szenvedett 
1885. augusztus 4-én.

Lehet, hogy Moritznak is voltak birtokai Lengyelországban és 
ezért említették lengyel hercegként.

Visszatérve Julius Moritz életútjához. Szüleinek valamiért 1824- 
ben el kellett költözniük Párizsból, Bécsbe, ahol megvásárolták a ké

sőbbi Wilhelminenberg kastélyt.
1965-ben Július Maximilien 

meghal, és fia Moritz Örökli a kas
télyt, aki második, valószínűleg ír 
származású feleségének Wilhel- 
mine Arnold Fitzgeraldnak (1828 
V. 1827-1895) ajándékozta. Ekkor 
nevezték el Wilhelminenbergnek.

Felesége mellékneve filantróp, 
vagyis emberbarát, ezért nevezték 
„Wilhelminenberg angyalának” 
is.

1887-ben Moritz is meghal és a 
kastély közelébe épített neogóti
kus mauzóleumba temetik el, 

A mauzóleum majd a feleségét is.
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A kastély ma négy csillagos szálloda

Sajnos a herceg életútjából, magyarországi tevékenységét to
vábbra is homály fedi, eddig csak Fényes Elek : Magyarország geo- 
graphiai szótára, (1851. 52. p.) című munkájában olvashatjuk töb
bek között: „ Göd, igen nagy puszta,....... rendesen haszonbérlők
bírják, s jelenleg herczeg Montreal, ki itt igen kiterjedt gazdaságot 
folytat.”



GYÜRE JANOS

Nemeskéri-Kiss Miklós 
honvéd ezredes levelezése 
megtalálásának és a Hadtörténeti 
Levéltárba való kerülésének története

A Gödi Almanachokat olvasó gödiek, már az 1998-as kiadás ti
zennegyedik oldalán kezdődő cikkből megtudhatták, hogy 
Nemeskéri-Kiss Miklós ezredes, az 1848-1849-es szabadságharc 
bukását, diplomáciai kiküldetése miatt, külföldön érte meg. A haza
térés lehetőségétől megfosztva, a magyar emigráció egyik igen je
lentős vezetője lett, előbb Angliában, majd Franciaországban. Mint 
ilyen, a magyar emigráció tagjaival, valamint a magyar ügy külföl
di támogatóival széleskörű levelezést folytatott.

Az ezredes precíz ember lévén, minden neki írt levelet eltett és 
az 1867-es kiegyezés után Magyarországra hozott. A leveleket 
véghlesi birtokán tárolta, ahonnan fia Pál, a huszadik század elején, 
apja halála után a gödi birtokán lévő gazdasági irodájában helyezte 
el. Az O halála után, a kúriában lakó két fia (Sándor és Géza) vala
melyike, 1944 késő őszén ezeket a leveleket, valamint az általuk 
fontosnak ítélt, más magán levelekkel és gazdasági iratokkal együtt, 
jól becsomagolva a kúria padlására vitte és ott elrejtette.

A gödi kúria „életében” 1944. december 9-e után, nagyon viha
ros időszak kezdődött. A Szovjet Hadsereg katonái teljesen feldúl
ták és kifosztották a szobákat és közel egy éven át, különböző célra 
használták az épületet.

Az ő távozásuk után, néhány család beköltözött a kúria délre né
ző szárnyába, a másikat pedig két-három év múlva a Termelő Szö
vetkezet foglalta el.
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Telt-múlt az idő, az ország helyzete konszolidálódott és annak 
hatóságai, már eljutottak odáig, hogy 1957-ben a Tűzoltóság, egy 
általános ellenőrzést tarthatott a Termelő Szövetkezet épület állo
mányában. Ennek az ellenőrzésnek a keretében találták meg a kúria 
padlásán a szanaszét dobált régi bútorok és más lomok mellett szét
szórva az ott tárolt levelek, iratok egy részét.

A Tűzoltóság utasította a Termelő Szövetkezet vezetőségét, 
hogy tisztítássá meg a padlást a lomoktól és szüntesse meg a tűzve
szélyt. Erre a Termelő Szövetkezet elnöke összeszedette a szétszórt 
papírokat és lehordatta a kúria pincéjébe. A pince -  amint az 
nyivánvaló -  nem a legjobb hely az iratok, levelek tárolására, így 
azok többsége, gyakorlatilag megsemmisült, egy kis részüket össze
gyűjtötte Barcs Lajosné, a Termelő Szövetkezet egyik tisztviselője 
és az irodájában őrizte. Ezeket azután az 1990-es években átadta 
Nemeskéri Kiss Miklósnak, a honvéd ezredes dédunokájának.

A tűzoltói szemlét követő padlás-rendbetétel után, megtaláltak 
egy másik, érintetlen, elég nagy levélcsomagot, aminek kibontása 
után a Termelő Szövetkezet elnöke levitette azt az irodájába és meg
állapította, hogy ezek a levelek, zömében a tizenkilencedik század 
közepétől, annak végéig, a magyar történelem nagyjai és néhány 
külföldi (francia és olasz) vezető személyiség levelei lehetnek, mind 
Nemeskéri-Kiss Miklósnak címezve,

A fellelt levelekhez a továbbiakban nem nyúltak, hanem egy, ak
kor érvényben lévő kormány-rendeletre hivatkozva, bejelentették a 
talált levélcsomagot a Hadtörténeti Levéltár Parancsnokának.

Itt a követezőkben, szószerint, (stilisztikai változtatás nélkül) kö
zöljük Kiss Zoltánné, Alsógöd Klapka utca 10. szám alatti lakos, 
(1957-ben ott lakott) nagy valószínűséggel a Termelő Szövetkezet 
egyik adminisztrátorának, 1957. augusztus 17-én keltezett, az akkor 
már Franciaországban élő Nemeskéri-Kiss Gézához írott levelének 
azon részletét, amelyben a kúria padlásán eldugott csomag megtalá
lásáról és az abban lévő levelek, iratok a Hadtörténeti Levéltár mun
katársainak való átadásáról ad tájékoztatást.
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A levél részlet:
„Igenis, a levelek a padláson a két stukatúr között voltak gondo

san tárolva, mégpedig a kastély azon részén, ahol a vasúti oldalra 
az a kiugró sisak van. Gondosak voltak akik lerakták, mert papun- 
dekliba és egyéb folyóiratokba voltak pakolva. A feltaláláskor talál
tunk olyan részt is amit még alig bántottak.

Az a feltevésem, hogy ezt egy intelligens ember rakta oda szinte 
elképzelhetetlen, ugyanis korlátlan módja lett volna azt minden fel
tűnés nélkül is elvinni. De nemcsak akkor, még a mai nap is, mert 
senkinek sem tűnt volna fel, utóvégre is azok „csak” papírosok vol
tak. Művelt emberek 1944^5-ben tudták azt, hogy azokat onnan ki
vinni nem lehet és azok tűz, víz rombolás veszélyének nagyon is ki 
vannak téve.

Nem tudom, hogy az egész levéltár milyen tömeget képezett, csak 
azt tudom, hogy a kastélyban lakók bevallása szerint, évek óta tüze
lik a padláson és a padlásról a pincébe lehordott leveleket, (A tűz
oltók hordották le.)

Tehát sokkal valószínűbb, hogy a levelek többi része el lett tüzel
ve.

Persze a Hadtörténeti Intézet nem egy garancia, legalábbis az én 
véleményem ez. Mivel a levelek feltárása még IV. hóban történt, 
persze vagy 15 katonatiszt jelenlétében, akik olvasatlanul, elismer
vény nélkül vitték el a leveleket, az értékesebbeket nem is ládába, 
hanem a zsebbe és hasztalanul kérjük azóta is a listát, még a mai 
napig sem kaptuk meg. Sajnos nem minden levél aláírását tudom ki
olvasni lehet, hogy Napóleon levél is volt benne, de mivel az aláírást 
nem tudtuk kiolvasni ők bemondhatnak rá akármit. Úgyhogy a ren
deletről nem is beszélve, ami 1952-ben jelent meg, hogy ezeket be 
kell szolgáltatni, sajnos a levelek sorsa egyáltalán nincs biztosítva. ”

Kiss Zoltánná véleménye a Hadtörténeti Levéltár munkatársairól 
nem bizonyult valósnak, mert amikor ott a Levéltár kutató szobájá
ban napokat töltve, átnéztük ezt a több száz, vagy talán ezernél is 
több levelet tartalmazó anyagot, a következőket tapasztaltuk:
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A Nemeskéri-Kiss Miklósnak címzett levelek és más iratok, öt 
iratládába rendezve, az írójuk vezetékneve szerinti ABC és dátumuk 
sorrendjében vannak tárolva. Azokat a leveleket, amelyeket nem 
magyar nyelven írtak és a magyar történeti kutatások szempontjából 
fontosnak ítéltek, a magyarra való fordításukat, írógéppel írva, az 
eredeti levél mellé helyezték. Az idegen nyelvű leveleket, német, 
olasz, francia és angol nyelven írták.

Kiknek a leveleit tartalmazzák, ezek az irattartó dobozok?

A dobozok tartalmát lapozgatva, olyan személyek írásai akadtak 
a kezembe akik az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadság- 
harc jeles vezetői, tábornokai, magasrangú funkcionáriusai voltak.

Mindenek előtt Kossuth Lajosnak( 1802-1894), több mint száz 
levele a kormányzó közismerten szép kézírásával. Ezekből megis
merhető a bukás utáni magyar emigráció szervezkedésének, 
tevékenységének egész története. Kossuth baráti viszonyára 
Nemeskéri-Kiss Miklóssal utal egy 1851. november 18-án írt levél 
utolsó mondata, amelyben így köszön el a címzettől: „Áldjon az ég! 
Barátod Kossuth”, vagy két nap múlva keltezett levelében így 
szólítja meg az Ezredest franciául: „Mon cher Ami!” (Kedves 
Barátom!).

Ebben az iratdobozban található Kossuth huszonegy, az 
Amerikai Egyesült Államokból írt levele, amelyeket Nemeskéri- 
Kiss Miklósnak írt. Az Egyesült Államokból visszatérve, a 
Londonban tartózkodó Kossuth, több mint húsz levele található 
ugyanitt, amelyeket a Párizsban letelepedett Kiss Miklósnak írt. 
1862-től Kossuth, már Olaszországból, Torinóból (Turin) a Via 
Valentino 12. szám alatti lakásáról küldi leveleit Kiss Miklósnak, 
szám szerint, több mint húszat. Egy levelében a volt Kormányzó, 
bizonyítva belsőséges viszonyukat, még Nemeskéri-Kiss Miklós 
családi ügyeibe is beleszólva, udvariasan megkritizálja a családapát, 
gyermekei arisztokrata neveltetése miatt.

1863. június 3-i keltezéssel ellátott, francia nyelven írt levelet 
találtam, valószínűleg III. Napóleon Császárnak szánva, mert a 
megszólítása,: Felség!.
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Egy másik iratdobozban gróf Andrássy Gyula (1823-1890),aki 
1847-ben az Országgyűlés tagja, 1848-ban Zemplén Vármegye 
Főispánja, a szabadságharcban őrnagy, akit 1851-ben, távollétében 
halálra Ítéltek, családi címerével ellátott leveleit találtam. Ezeket a 
leveleket Andrássy gyönyörű kézírásával, kifogástalan helyesírással 
írta. Egy levelében a dátum helyén a következő szöveget írta: „A 
ménkű üsse meg, még mindig Párizsból”. Úgy látszik, Andrássy 
nagyon unhatta már az emigráció keserű kenyerét. O 1858-ban 
kegyelmet kapott. Deák Ferenccel már itthon együtt készítették elő 
a kiegyezést. 1867. után Miniszter Elnök.

Ugyanitt van néhány levél Almási Páltól (1818-1882) az Or
szággyűlés Elnökétől, aki 1849. április 14-én kihirdette a Habsburg 
Ház trónfosztását, Bernáth Zsigmondtól(1790-1332) Ung 
Vármegye Főispánjától, Bethlen Gergelytől (1812-1867) az Erdélyi 
Hadtest Lovassági Parancsnokától, később Garibaldi Ezredesétől, 
Bethlen Miklós (1831-1899) honvéd századparancsnoktól, Czetz 
János (1822-1904) honvéd tábornoktól, Bem Vezérkari Főnökétől, 
Donáth Pál (1821-?) Honvéd Főhadnagy, később a Magyar légió 
Olaszhonban tagjától, Dunyov István (1816-1889) honvéd tiszttől, 
később Garibaldi ezredesétől, báró Eötvös József (1813-1871) a 
Batthyány kormány Vallás és Közoktatásügyi Miniszterétől, lon
doni emigránstól, Esterházy Pál Antal gróf (1785-1865) a 
Batthyány kormány Külügyminiszterétől, londoni emigránstól, 
Fiáth Ferenc (1815-1885) politikustól, a kiegyezés után a 
Vármegyék visszaállításának megszervezőjétől. Földvári Miklós 
(1831-1885) nagybirtokostól, a szabadságharc hadnagyától, Gaál 
József (1811-1866) a „Március Tizenötödike” című lap szer
kesztőjétől, Honvéd Hadnagytól, Gaál Sándor (1817-1866) honvéd 
tábornoktól, Bem vezető társától, a szabadságharc utáni szervezke
dések előkészítőjétől, a Magyar Légió Olaszhonban tagjától. 
Gorove István (1819-1881) az 1849. április 14-i trónfosztó nyi
latkozat egyik megfogalmazójától, 1867 után, az Andrássy kormány 
földművelésügyi-ipari és kereskedelmi miniszterétől, Guyon 
Richárd (1813-1856) angol származású honvéd tábornoktól, Haynik 
Pál (1808-1864) 1848. március 15-e után Pest rendőr főnökétől. 
Hollán Ernő (1824-1900) a szabadságharc altábornagy ától.
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Pétervárad védőjétől, a kiegyezés megfogalmazóinak tanács
adójától, Horváth Boldizsár (1822-1898) az Andrássy kormány 
Igazságügyi Miniszterétől, az önálló magyar igazságügy megterem
tőjétől, Horváth Mihály (1803-1878) a Szemere kormány Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszterétől, történésztől, Csanádi Püspöktől, 
halálra ítélt emigránstól, aki 1867 után hazatért, tőle több levél 
rendszeres levélváltásra utal.

A következő irattartódobozban Ihász Dániel (1813-1882) 
honvéd ezredestől, Kossuth Hadsegédjétől, emigrációs kísérőjétől, 
a Magyar Légió Olaszhonban első Dandárának Parancsnokától 
harminchét levél. Irányi Dániel (1822-1892) 1848-ban az 
Igazságügyi Miniszter Titkára, Kormánybiztos, az emigrációban 
Párizsban újságíró, 1867 után országgyűlési képviselő, tőle 
negyvenegy levél. Jámbor Pál (1821-1887) költő, Petőfi ellen
lábasa, Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumi tisztviselő, az emi
grációban Párizsban újságíró, tőle négy darab levél, Joachim József 
(1831-1907) hegedűművésztől, európai koncertmestertől, Hubay és 
Dohnányi mesterétől, erdélyi politikustól egy levél, báró Jósika 
Lajos (1807-189 l)erdélyi politikustól négy levél, Karády Ignác 
(7-1858) nyelvtanártól, Kossuth gyermekeinek nevelőjétől egy 
levél, Klapka György (1820-1892) a szabadságharc egyik legsike
resebb tábornokától, a Magyar Légió Olaszhonban Parancsnokától 
száztizennégy levél és egy távirat. Ezeknek a leveleknek túlnyomó 
része német nyelven van írva, de egy 1851 -ben keltezett levélnek az 
aláírása magyar, ugyanis így olvasható: Gyuri. Majd Kmetty 
György (1813-1865) honvéd tábornoktól harminchárom levél. Ezt 
követi Komáromy György (1817-1872) Bihar Vármegye 
Országgyűlési követének, hadsereg szervező biztosnak az emigrá
cióban, a Magyar Légió Olaszhonban tagjának, két levele, Köpen 
Kari Fridrich (1818-1863) német politikai újságirónak öt levele.

A negyedik irattartódobozban találtam Leövey Klára 
(1821-1894) padagógus, írónő, a sebesült honvédek ápolója, segé
lyezője. Nemeskéri Kiss Pál nevelője, volt Kufstein! rab. Lónyay 
Menyhért (1822-1884) a kiegyezés után gróf, 1848-1849-ben
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Pénzügy Miniszériunü Államtitkár az Andrássy kormány Pénzügy 
Miniszterének, a Hitelintézetek létrehozójának ötvennyolc levelét, 
és harminc levéltöredékét, Ludwigh János (1812-1870) a 
Honvédelmi Bizottmány tagjának, brüsszeli emigránsnak két lev
elét, Mazzini Giuseppe (1805-1872) Olaszország felszabadításának 
és egyesítésének vezetője, a Garibaldi triumvirátus tagjának tizen
egy levelét, Mednyánszky Sándor báró (1824-1854) tábori lelkész, 
Kossuth megbízottjának az emigrációban, három levelét, Mikó Imre 
gróf (1805-1876) az Erdélyi Főkormányszék Elnökének, 1867 után, 
az Andrássy kormány Közmunka és Közlekedésügyi Miniszterének 
egy levelét, Mock József honvéd ezredes egy levelét, Orosz József 
(1790-1851) Kossuth Lajossal 1833-34-ben együtt szerkesztik az 
„Országgyűlési Tudósításokat”, tőle egy levelet, Országh Antal 
(1813-1878) fotográfus, toll-rajz készítő, a Velencei Légió tisztje, 
1853-tól Párizsban dolgozik, a porcelánra való fényképezés 
feltalálója, tőle nyolc levelet, Perczel Mór (1811-1899) honvéd 
tábornok, törökországi emigráció után 1867-től Országgyűlési 
képviselőtől tizenöt levélét, Ruttkayné Kossuth Lujzától egy lev
elet, Schmidegg Kálmán gróf Honvéd Százados, akit 1855 ben, 
Nemeskéri-Kiss Miklós Franciaországban lévő birtokán Villecerf- 
ben ért a halál, tőle tizennyolc levelet, Szarvady Frigyes 
(1822-1832) jogász, újságíró, diplomáciai feladatokat lát el 
1848-1849-ben, később az emigrációban Párizsban a magyar 
szabadságharcot népszerűsíti. Megírja a magyar emigráció közös 
nyilatkozatát Szemere Bertalan ellen, tőle egy levél és a nyilatkozat 
van az irattartó dobozban. Teleki László gróf (1811-1861) 1843 
előtt az ellenzék vezére, a magyar emigráció legaktívabb szervező
je Londonban és Párizsban, tőle ötvenegy levél, olvasható. Teleki 
Sándor gróf (1821-1892) Petőfi barátja, honvéd ezredes Bem Had
testében, az emigrációban Garibaldi harcostársa, tőle tíz levél, 
Thaly Zsigmond (személyes adatai nem ismertek) az emigráció 
egyik vezetőjétől egy levél, Thouvenel Eduárd francia Külügy Mi
nisztertől hatvankét levél, Türr István (1824-1908) Honvéd mérnök 
Ezredes, az emigrációban Garibaldi hadseregének Altábornagya, 
Nápoly Kormányzója, 1867 után itthon a gazdasági élet fejlesztője, 
a Ferenc csatorna megtervezője és építője, tőle harmincegy levél
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olvasható itt, Úrházy György (1823-1873) újságíró, történész Bem 
parancsőr-tisztjének négy levele, Vay László Kossuth híve, emigrá- 
ciós társának három levele, Vetter Antal (1803-1882) Honvéd 
Altábornagy, volt Vezérkari Főnök, Világos után emigrált, 1867 
után hazatért, tőle hét levél, Vukovics Sebő (1811-1872) Délvidék 
Kormánybiztosa, a Szemere kormányban Igazságügy Miniszter, 
emigrációban Párizsban és Londonban élt, Londonban halt meg, 
tőle két levél, Zichy István gróf (1879-1951) festő, grafikus, majd a 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztályának Igazgatója, tőle 
egy levél, Zsulavszkyné Kossuth Emíliának egy levele található 
ebben az irattartó dobozban.

A négy irattartó dobozban lévő levelek írói közül harminchat 
személyt nem soroltam fel, mert őket nem tudtam azonosítani, noha 
nevük az általuk irt levelek aláírójaként szerepel. Több ilyen levélbe 
beleolvastam és kiderült, hogy ezek nagyrészt emigráns Honvéd 
tisztek és legénységi állományúak, akik nyelvtudás nélkül nagyon 
nehezen éltek külföldön. Ezért nagy részük pénzbeli segítséget kért 
Nemeskéri-Kiss Miklóstól, amint az, a levelek szélére, Kiss Miklós 
ezredes által írt szövegből kiderült, nem is eredménytelenül.

Az ötödik irattartódobozban, vegyes magánlevelek vannak, a 
honvéd ezredes Apjától 1852-ből Pestről. Levelek Nemeskéri-Kiss 
Páltól Feleségének, N. Kiss Pálné levelei férjének, fiainak 
Sándornak, Gézának az első világháború frontjaira és azok tábori 
levelei szüleiknek, N. Kiss Sándor levelei feleségének, a feleség 
levelei a férjének. A honvéd ezredes Margit nevű lányának levelei 
Franciaországból apjának Véghlesre. Egy érdekes beszámoló a 
magyarországi helyzetről az 1850-es évekből, a politikai helyzetről 
az emigrációnak. Ez a beszámoló nyilvánvalóan „nem látott postát”, 
tikos futár vihette ki.

A véglesi uradalommal kapcsolatos iratok, 1801-ből az alkalma
zottak neveinek felsorolása. Egy írás 1808-ból, 1806-ból egy latin 
nyelvű szöveg.

Második Eerdinánd király latin nyelvű okmánya 1669-ből. Egy 
második Lipóttól származó nemeslevél, de nem Nemeskéri-Kiss.
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Egy 1776-ból származó okirat és egy még régebbi pergamentre írva, 
igen régi betűkkel.

Szerződések, gazdasági iratok, jogi iratok a huszadik századból. 
Számlák, nyomtatványok.

Végül itt találhatók azok az okmányok, fényképek, gyászjelen
tések amelyeket a dédunoka küldött Franciaországból a Hadtörté
neti Levéltárnak.

Befejezésül ajánljuk ezt a levélgyűjteményt azoknak a történe
lem-szakos egyetemistáknak, főiskolásoknak a figyelmébe, akik az 
1848^9-es szabadságharcot követő idők magyar emigrációjának 
eseményeit kívánják diploma munkájukban feldolgozni. Rajtuk 
kívül azoknak is akiket ez a kor és ez a téma érdekel.

A dédunoka (jobbról) és a fenti cikk írója, 
a honvéd ezredes villecerfi sírkápolnája előtt



LANG JÓZSEF

A Göd pusztai iskola, 
és a Cselényi család

A levéltári kutatások eredményeként a GA. 2003. 111. oldalon 
olvasható az 1868-tól Göd pusztán, a Nemeskéri Kiss uradalomban 
működtetett iskola tanítóinak névsora. Ezek szerint Demetrovics 
Alajos (1868-1886), Cselényi Zsigmond (1887-1895), Hoffmann 
Pál (1895-1900), Adamecz István (1900- a pusztai iskola bezárásá
ig). (Sematizmus 1885-1903, VPL).

A témával kapcsolatban két újabb információt tudok bemutatni. 
Elsőként a NÉPNEVELŐ Nevelés- és Oktatásügyi lap, 1898. július 
10. számában megjelent hirdetés :

28 . szám.

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI LAP 
i ViGTARORSZiGI LATUI ÉS GÖRÖG SZERTARTÍSÖ KATH. HÉPORTATiSl IRTÉZETEK SZiHÁRi

K I A D J A .  A  S Z E B T - Z S T V A i r - T A B S T T I . A T .

A g öd i pusztai róm. kath. és postával egybekötött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. F ize tése : 220 frt 
készpénz, 4 hektoliter búza, 16 hektoliter rozs, 1 hold 
szántóföld, zöldséges kert, egy tehén és két sertésnek  
legelő és szalma, tüzelő, szabad lakás, postából 400 frt. 
Tartozik szabad idejében a gazdaságban segédkezni. 

^Folyamodványok méltóságos nemeskéry Kiss Pál állam- 
\ titkár úrhoz intézendők Göd pusztára. Szöd, 1898. jú 

lius hó 2-án. K rchnák  Ján os, plébános..
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A pályázat postával egybekötött tanítói állást hirdet, ugyanis a 
Göd pusztai iskola keretében működött a posta és bélyegzői 1881. 
XII. 12-től GÖDI-SZŐD és 1882. VII. 4-től GÖD. (MBM VI. 103. 
oldal)

Megjegyzem a hirdetés időpontja furcsa, mivel az egyházi Se
matizmus szerint Hoffmann Pál 1900-ig még ez után is itt tanított. 
Talán vitába keveredett a fenntartóval?

A másik érdekesség Cselényi Zsígmond életrajza és családi 
kapcsolatai.

Póton született (1863-ban). Édesapja cselényi Cselényi József 
nemes ember. Pót első katolikus kántortanítója és körzeti jegyzője 
volt 1855-től. Édesanyja Ulrich Johanna a váci egyházkamagy leá
nya. (Sematizmus, Pót 43. oldal)

Zsigmond a kántortanító képzőt 1882-ben Esztergomban végez
te. 1887-től munkahelye a Nemeskéri Kiss Miklós által fenntartott 
Göd pusztai iskola volt, ahol valószínűleg a posta kezelését is ellát
ta. (Sematizmus)

A pusztai tanító járandóságában (58. oldal) szereplő naturális 
tényezők értékét Sződ bírája és jegyzője külön-külön bizonylaton 
igazolták, hogy tehéntartás évi értéke 200 ft, sertéstartás évi értéke 
20 ft, az 1200 nöl. évi jövedelme 30 ft, szabadtüzelő évi értéke 50 
ft, lakás évi értéke 60 ft, a házi kert évi tiszta jövedelme 38 ft. (VPL)

1895-ben visszatért Pótra és édesapjától átvette az ottani kántor
tanítói feladatokat.

Pelesége Czuczor Erzsébet, hat gyermekük született. (Pót 43. 
oldal)



58 Gödi Almanach

‘Cc

J< x^í/co/ 2- -cóie-^^c^- é>.J € /c> ijtv^^^l2atyo .2o(^ ^ ■

-2 Á.̂ ^-£í2 /Z ő Ü ^ ^ . t^ iu íc^d o í^2 íc ít< -Á r-. ^ .J

,-ic iÁ a jtÁ ^  -<t<f<xJ-o-€  ̂ ¡tí> ^^0C /t2^^[c^> jf2 ’/V   ̂ —  ■a;> K .o'-'n,̂ ^^-tyc< -̂  yZ eií,̂ ou )^-- —
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A puskái tanító járandóságai
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Cselényi Zsigmondi és felesége

Legkisebb fia Cselényi József (Fót 1899 -  Bp. 1949) színész, 
népszínmű és nótaénekes. Kántortanító apjától kapta első zenei is
mereteit. 1921-től különböző színházakban játszott majd nyolc évig 
a Nemzeti Színház tagja volt. Több mint ezer nótahangversenyt 
adott, több esetben a Zeneakadémián is. Vendéglátós mesterlevelet 
szerzett. A háború után többször üldöztetésnek volt kitéve, majd 
1948-ban a kommunista hatóságok eltiltották a szerepléstől, ven
déglátói engedélyét is bevonták. Számos lemeze jelent meg, gyak
ran szerepelt a rádióban. 1990-es években számait kazettán és CD- 
n újra kiadták. (URL 5. kötet, 442. oldal)

Forrás:

Fót = Fóti Arcképcsarnok, Fót Városi Könyvtár, 2006.
GA 2003 = Gödi Almanach 2003.
MBM = A Magyar Bélyegek Monográfiája VI. A magyar postaigaz
gatás bélyegzői 1867-1967. Közdok. V. 1973.
Sematizmus = A váci egyházmegye sematizmusa 1885, 1888, 1898, 
1903.
URL = Új Révai Lexikon, Babits Kiadó, Szekszárd 1999.
VPL = Váci Püspöki Levéltár, Sződ-Göd oktatási iratok



PARTOS JUDIT

Ultizás és jótékonykodás
Mostanában az év első hónapjaiban gyakran olvashatunk, 

láthatunk jótékonysági felhívásokat. Ezekben intézmények, alapít
ványok arra kérik a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójának 
1 %-át nekik ajánlják fel. Olykor nagyvállalatok, vállalkozók is tá
mogatnak rászoruló nemes célokat. Az év későbbi hónapjaiban kö
szönő mondatokat is olvashatunk.

Ne ijedjenek meg, nem célom a jótékonykodás rendjével, tech
nikájával foglalkozni. Inkább egy régvolt, éppen kilencven éves kü
lönlegességet mutatnék be.

Múltkoriban valamit keresvén egy ritkán bolygatott fiókot is ki
nyitottam. A fiók mélyén szemet szúrt több kártyacsomag, nem 
újak, látszik rajtuk a használat. Töprengeni kezdtem, mióta, miért 
őrizgettünk két csomag magyar, egy tarokk és két francia kártyát? 
Biztos vagyok benne, hogy nálunk -  Édesapám több mint hatvan 
éve hősi halált halt -  nem voltak ulti- vagy tarokk partik. A televí
zió elteljedését megelőzően, az én felnőtt koromban gyakori időtöl
tés volt a francia kártyával játszott kanasztázás, de ma már nem szo
kásom. Ez némi magyarázatul szolgál ezekre, no de a többi? Talán 
valamelyik rokoné volt és Édesanyám az „örökséget” eltette emlé
kül?

Forgattam, nézegettem a kártyacsomagokat. Egyszercsak az 
egyik kártyalap hátoldalán a szokásos díszítő rajzolat közepén kü
lönleges szöveget láttam meg: miszerint ezt a hadiözvegyek és hadi
árvák javára készítették. Ekkor tüzetesen megnéztem az egész cso
magot. Mind a 32 lap hátoldalán ugyanaz a szöveg szerepel. A cím
oldalon a számukat jelentő ábrák között katonák, háborús jelenetek
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láthatók, míg a maga
sabb értékű lapokon 
megnevezve vagy 
név nélkül magasran
gú katonák díszeleg
nek.

Itt most egy hát
oldalt teljes életnagy
ságban bemutatok. 
Mellé teszem képes 
felével azt a kártyát, 
amely -  úgy vélem -  
a kiadás hitelességét 
igazolja.

A rajzok készítője 
Köbér Leó (1876- 
1932) festő és grafi
kus volt. A lexikonok 
szerint 1907-ben volt 
az első gyűjteményes 
kiállítása Budapesten 
és művészetét főként 
humoros illusztráci
ók jellemezték. De 
mi azt láthatjuk, hogy 
a magyar kártyák ko
moly, olykor szomo
rú rajzait ő készítette 
1917-ben.

Az I. világháború közvetlen oka -  mint tudjuk -  Ferenc Ferdi- 
nándnak, Ausztria-Magyarország trónörökösének és feleségének 
meggyilkolása volt, Szarajevóban, 1914. június 28-án. Egy hónap
pal később, 1914. július 28-án Ausztria-Magyarország megüzente 
Szerbiának a háborút. Azt, hogy fentieken túl mitől lett ezután vi
lágháború, itt nem szükséges kifejtenem.

A kártya hátlapja
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HAZAI IPAR

■veojeGy.

Az Osztrák-Ma
gyar Monarchiát tá
mogató országokat, 
illetve koronás főiket 
a kártyalapok ábrái
val együtt mutatom 
be.

A nevesítésben itt 
és a továbbiakban az 
Almanachban szer
kesztőtársam Gyüre 
János segített. Kö
szönet érte.

Piros király: IV.
Károly Osztrák Csá
szár és Magyar Ki
rály (1887-1922). A 
világháborút külön 
békével akarta befe
jezni. Az összeomlás 
után lemondott csá
szári és királyi hatal
máról. Az ANTANT 
Madeira szigetére 
száműzte. Magyar 
királlyá 1916. de
cember 30-án koro
názták meg. Kétszer
tett kísérletet a magyar trónra való visszatérésre. A magyar nemzet- 
gyűlés 1921-ben detronizálta.

Makk király: II. Vilmos Német Császár (1859-1941). 1888-ban 
lépett trónra. Az Osztrák-Magyar Monarchiával együtt 1914-ben 
kapcsolódott be a háborúba. 1918-ban a front összeomlása után II. 
Vilmos lemondott. 1920-tól haláláig Hollandiában élt száműzetés
ben.

Tök hetes címlapja
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Zöld király: I. Ferdinánd Bolgár Cár (1861-1948). Bulgária a 
központi hatalmak oldalán 1915-ben lépett be a háborúba. 1918. 
szeptemberében fegyverszünetet kötött az ANTANT hatalmakkal. 
Ezután a cár fia javára lemondott a trónról.

Tök király: V. Mohamed Török Szultán (1844-1918). Országa 
1914 novemberétől vett részt a központi hatalmak oldalán az I. vi
lágháborúban, amelynek végét V. Mohamed nem érte meg.

A fenti országok számára az I. világháború a Párizs környékén 
kötött békeszerződésekkel ért véget.

Mindezeket végiggondolva úgy éreztem, most már talán rátalá
lok, hogy ki lehetett a kártyacsomagok, de különösen az 1917-ben 
készített jótékonysági célúnak a hajdani tulajdonosa. íme az elkép
zelésem.
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Keresztapám, Gusztin Mihály egy jászsági községben az elemi 
iskola igazgatója volt, felesége (Édesanyám Keresztanyja) ugyanott 
postamester. Gyermekük nem volt. Gyakran utazgattak, sokszor 
voltak nálunk is. Szerettek társaságban lenni. Elképzelhető, hogy 
időnként a falubeli férfitársakkal -  a jegyzővel, a patikussal, az or
vossal, a pappal, a tanítókkal -  összeültek egy-egy kártyapartira.

Családi beszélgetésekből halvá
nyan rémlik, hogy keresztapám is -  
bár kb. 40 éves volt ekkortájt -  ön
kéntesként hadbavonult az I. világ
háborúba. Rangjára nem emlék
szem. Katonaképét megtaláltam 
ugyan -  1915. októberi dátummal 
-, de erről sem lehet azt leolvasni.
Hogy hol, merre járt, nem tudom, 
háborús történeteitől engem meg
kíméltek.

Joggal gondolom tehát, hogy a 
szokatlanul illusztrált kártyacso
mag felkeltette Keresztapám ér
deklődését. Bizonyára nem sajnálta 
rá a pénzt még akkor sem, ha a jó
tékonysági célt figyelembevéve 
drágább lehetett mint az egyszerű
kivitelűek. Szerencsére még sokat ultizhatott ezekkel a lapokkal, 
mivel túlélte a II. világháborút is. Nem kizárt, hogy felesége viszont 
passziánszt rakott velük unaloműzőként.

Ezek után értékes emlékként gondosan fogom továbbra is őrizni 
a kártyákat. Személyes történetem után visszatérek a kártyalapok 
egyedi történeteihez.

Az ábrázolt személyek életének részletes leírásában több olyan 
helyszínről olvashatunk, amelyekre történelmi tanulmányainkból 
emlékezhetünk: Isonzó, Gorlice, Breszt-Litovszk, stb. Jelen írásom
ban azonban a csaták leírásától eltekintek. Jobb ötletem híján a ka
tonákat abban a sorrendben mutatom be, ahogy az előbbiekben a 
koronás főknél tettem.
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Piros alsó: Boroevic Svetozar De Bojana báró tábornagy 
(1856-1920). A háború elején a 3., majd később az 5. Osztrák-Ma
gyar Hadsereg parancsnoka. Jóval harctéri sikerei előtt, 1905-ben 
kapott magyar nemességet, De Bojana előnévvel.

Piros felső: József Ágost osztrák főherceg, magyar királyi her
ceg, tábornagy (1872-1962). Valamennyi harctéren vitézül harcolt. 
1926-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé választotta. 
Háborús emlékiratai 1926 óta több kötetben jelentek meg.

Makk alsó: kövesházi Kövess Hermann báró, tábornagy 
(1854-1924). Az osztrák-magyar haderő utolsó főparancsnoka. 
A budapesti Kerepesi úti temetőben van eltemetve.

Makk felső: Arz von Strassenburg Artúr báró, osztrák-magyar 
vezérezredes (1857-1935). A 15. hadosztály, majd az osztrák-ma
gyar hadsereg parancsnoka, később vezérkari főnöke. 1933-ban ma
gyar állampolgárságot kapott, Budapestre költözött. A Kerepesi úti 
temetőben nyugszik.
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Zöld alsó: uzsoki Szurmay Sándor báró, gyalogsági tábornok 
(1860-1945). Kezdetben a IV. Hadseregcsoport parancsnoka, majd 
1917-től honvédelmi miniszter.

Zöld felső: Jenő főherceg, a Habsburg dinasztia tagja, osztrák
magyar tábornok, majd tábornagy (1863-1954). Először az 5. had
sereg, majd a Délnyugati Front parancsnoka. Az I. világháború után 
Svájcba költözött.

Tök alsó: dentai Rohr Ferenc báró osztrák-magyar tábornagy 
(1854-1927). A háború kitöréséig a magyar királyi honvédség főpa
rancsnoka, majd a közös osztrák-magyar hadügyminisztériumba 
osztották be. 1915-1917 között több hadszíntéren harcolt.

Tök felső: Conrad von Hötzendorf Franz gróf, tábornagy 
(1852-1925). Az osztrák-magyar hadsereg vezérkari főnöke.
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A világháború témájához illően illusztráltak a magyar kártya 
legértékesebb lapjai az ászok. Kiemelkedik közülük az a szín, 
amely általában a nyarat ábrázolja: a tök ász.

Itt most 1914-es évszámot is kapott, ezért feltételezem, hogy a 
művész a háború kitörésének jelképévé kívánta tenni.

Hozzáértő barátaim néhány figyelemreméltó rajz kiemelését ja
vasolták. A makk kilences lapon az első világháború egyik legna
gyobb űrméretű mozsárágyúja a híres „harminc és feles” látható. Az 
ágyú nevében szereplő szám az űrméretet jelenti, centiméterben. 
Ezeket a mozsárágyúkat elsősorban a keleti fronton vetették be, pél
dául Przemysl erődjének visszafoglalásánál.

A makk nyolcas kártyán talán az első, légi célpontra -  
repülőgépre -  tüzelő ágyú szerepel, igazolva egy új, eddig még nem 
létező fegyvernem, a légvédelmi tüzérség megszületését.
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A haditengerészet bemutatására a grafikus művész egy tenger
alattjárót választott, makk hetes, holott az osztrák-magyar hadierő
nek nem kevés korszerű, nagy tűzerejű csatahajója is volt.

Köbér Leó rajzai közül engem kettő fogott meg igazán. Az egyik 
a tök kilencesé, amelyen egy sírhant látható valahol a harctéren. A 
fej fára a hősi halott katonasapkáját és kardját tették emlékül a baj- 
társai. Másik kedves képként a zöld nyolcas kártyát említem. Ezen 
a rajzon a feleség még bizakodó, hogy férje él (színes ruha van raj
ta) és az eke szarvát megfogva, kisfia segítségével elvégzi a szán
tást, hogy megteremjen a mindennapi kenyérre való.

Olvasóimnak bemutatom mind a 16 rajzos kártyalapot, hogy 
kedvük szerint nézegessék és ha úgy adódik, válasszanak Önök is 
legjobban tetszőt.
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Miközben a kártyákkal foglalkoztam, felötlöttek bennem továb
bi kérdések. Például az, hogy vajon hány kártyacsomagot vásárol
tak meg az emberek? A Honvédelmi Minisztérium és a Kártyagyár 
jótékony kezdeményezésének anyagi eredménye ma már szintén 
feltárhatatlan. Ugyanúgy nem találtam adatokat arról, hogy az I. vi
lágháború következményeként hány asszony lett hadiözvegy és 
mennyi gyermek hadiárva. És vajon hány családnak jutott e külön
leges pénzforrásból fájdalmaik enyhítésére, sorsuk könnyítésére 
legalább anyagi segítség?

Csepp a tengerben az az infor
máció, amelyet a Gödi Almanach 
1996. évi kötetében Bátorfi József 
írásában olvashattunk. Egy 1939- 
ben kiadott könyv Alsógöd hősi ha- 
lottairól szól, szám szerint tízről.
Közülük heten házasok voltak, így 
feleségük hadiözvegy lett és négy 
hadiárva maradt utánuk.

A tábornokokat, császárokat, 
szultánokat népszerűsítő kártyák 
mellett egyéb reklámfogásokkal is 
igyekeztek a háborút népszerűsíte
ni.

Régen volt amikor az 1996. évi 
Almanach megjelent, ezért úgy ér
zem megérdemlik a hősi halottak 
hogy nevüket felidézzük:

Néhai Rákóczi István 
huszár szakaszvezető hagyatéka 

Fotó: Hohner Miklós

Buchmüller Ágoston 
Benkó Sándor 
Kasza László 
Kálazí István 
Kálazí József

Kovács István 
id. Maka István 
Nándori István 
Szalatnyai József 
id. Trombitás Gábor

A hősi halottak nevét 1997. óta a római katolikus templom falán 
lévő márvány tábla is őrzi.



DR. ASZTALOS PETEK 
(1923-1997)

Pótlólagos gödi „őstörténet”
Elöljáróban röviden felidézem édesapám életútját, majd családtör
téneti leírását. (Asztalos György=AGy)

Dr. Asztalos Péter villamosmérnök, Budapesten született 1923. 
július 2-án.

1941-1948. Budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem.

1947. Villamos tagozatos gépészmérnöki oklevél.
1948. Közgazdasági mérnöki oklevél. A Ganz Villamossági Mű

vekben dolgozott aktív és nyugdíjas korban is. Kutatómérnök, majd 
osztályvezető, később műszaki tanácsadó.

Eközben 1950-től óraadó, majd 1963-tól adjunktus a Budapesti 
Műszaki Egyetemen.

Kandidátusi oklevelet 1965-ben, MTA doktori oklevelet 1985- 
ben szerzett.

Szakirodalmi tevékenység: száznál több közlemény, húsznál 
több itthoni és külföldi szakmai előadás. Szerzője, társszerzője és 
lektora számos szakkönyvnek illetve egyetemi jegyzetnek.

Szakmai-tudományos tevékenysége: szinkron generátorok és in
dukciós motorok tervezése. Részt vett a Ganz Villamossági Művek 
összes középfrekvenciás generátor típusának és nagy turbógenerá
tor típusának kidolgozásában és azok villamos tervezését végezte. 
Több fontos részletkérdésben ért el világviszonylatban is jelentős új 
eredményeket, amelyek a gyár váltakozó áramú gépeinek fejleszté
se során rendre alkalmazásra találtak. Ezekről számos publikációja 
jelent meg.
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A Ganz Villamossági Művek és a (magyar) elektrotechnika tör
ténetének érdekes részleteit több közleményben dolgozta fel.

1948. óta tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. Közre
működött az Elektrotechnikai Múzeum létrehozásában. 1953-ben 
Zipemowsky, 1984-ben Liska díjat kapott.

Az MTA Energetikai Szakbizottság tagja 1985-1995.
1983-ban Eötvös Loránd díjjal, 1987-ben Ganz Ábrahám díjjal 

tüntették ki. 1985-ben BME rektori dicséretben részesült.
Nagyon szeretett kertészkedni. Édesanyja családja a század ele

jén Alsógödön kezdett nyaralni. A kertet és a rajta álló családi vil
lát 1948-ban államosították. A kert egy részét éppen ő szerezte visz- 
sza kitartó, szívós munkával. Az egész család a nyarat rendszerint 
itt töltötte, ha nem volt szabadságon, innen járt be -  többnyire vo
nattal -  dolgozni.

A család az ő kérésére magyarosította a Pfeiffer nevet, hogy az 
érettségi bizonyítványában már ne német névvel szerepeljen. Nem 
voltak egyedül ezzel akkoriban, mégis érdekes, hogy ezek az embe
rek éppen akkor igyekeztek elhagyni német nevüket, amikor annak 
megtartásából hasznuk származhatott volna.

Családi kép
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Ráth György utcai lakásuk leégett a II. világháború végén Buda
pest ostroma alatt. O ez alatt Németországban behívóval műegyete
mistaként folytatta tanulmányait, már amennyire ez ott lehetséges 
volt. Drezda bombázását Drezdában élte át. Csak a háború befeje
zése után került haza, szülei nagyon örültek a viszontlátásnak.

1957 -  1975. között a kelenföldi evangélikus gyülekezet presbi
tere volt.

Családtörténeti és önéletrajzi írásai (unszolásra születtek, de 
örömmel tett eleget az unszolásnak);
Hosszú szenvedés után, 1997. október 23-án Budapesten hunyt el.

A lsó g ö d i kert térképe 1959. 3 o ldal
T ávolk eleti útinapló 1962.
A m erikai űtinapló 1964. 4 8  oldal
Intelm ek, gond olatok 1975. 6  oldal
H asználati tanácsok  a göd i h ázhoz 1976. 5 oldal
A  Ráth G yörgy utcától a H o ld v ilág  utcáig 1986. 18 oldal
5 0  év  a H old világ  utcában 1996. 146 oldal
P ótló lagos göd i "Őstörténet" 1994. 16 oldal
A  XIII. utca 2 -tö l a B ék e  utca 13-ig 1990. 16 oldal
A  S ch o ltz  család 1994. 18 oldal
W argha István (1 8 0 8 -1 8 7 6 ) élettörténete 1992. 71 oldal
A  b ék ési é s  csabai A sz ta lo s-P fe iffer  család  em lék ei 1993. 128 oldal

És most olvassuk a krónikát
Egyik szépapám, Scholtz Gusztáv (*1842. Eperjes) 1873-tól már 

végleges budavári lelkész volt, és feleségével, Sztehlo Arabellával, 
valamint négy gyermekükkel a régi. Dísztéri parókián éltek, ott ahol 
elődje és apósa, Sztehlo András és neje. Sárkány Auréllá ezt meg
előzően 8 évig lakott családjával. Scholtz Gusztáv vári szolgálata 
idején, 1895. október 20-án szentelték fel az új, Bécsikapu-téri 
templomot; családja is az új parókiára költözött. 1894-ben egyház
kerületi főjegyzővé, 1905-ben budapesti esperessé választották.
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Másik szépapám, Tóth Jó
zsef (*1839. Mezősas) a debre
ceni kollégiumban tanult, majd 
jogi és színészi tanulmányokat 
folytatott. Több évi nevelőskö- 
dés után állami szolgálatba lé
pett, de fiatal korában az 1868- 
ban elhunyt özv. Petőfi 
Sándomé (akkor Horvát Árpád- 
né) Szendrey Júlia titkára is 
volt. Tóth József 1877. és 1906. 
között Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye kir. tanfelügyelője- 
ként működött. 1869-ben háza
sodott össze Vojacsek Adéllal, 
Vízkelety Béla festőművész öz
vegyével. Nekik kilenc gyerme
kük volt. A legidősebb volt kö
zülük a nagyapám, Tóth Miklós 
(*1870. Pest), aki 1901. április 
30-án feleségül vette Scholtzék 
leányát, Scholtz Gabriellát 
(*1876. Budapest). Esküvőjük a 
Bécsikapu-téren volt. Ismeretsé
gük (Édesanyám szerint) onnan 
származott, hogy Scholtz Margit 
és Tóthék hatodik csemetéje, 
Tóth Mária (Maca) jó barátnők 
voltak. Scholtz Margit (*1874. 
Budapest) pedig nagyanyám 
festőművész és rajztanámő nő
vére volt. Nagyapám, Tóth Mik
lós az esküvő idején vagy tör
vényszéki jegyző, vagy járásbí
rósági albíró volt.

Scholtz Gusztáv
Bányakerületi evangélikus püspök

Dr. Tóth Miklós
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Édesanyám, Tóth Margit 1902. február 23-án született nagy szü
leim Lipót kit. 11. sz. alatti lakásán. Volt egy Erzsiké nevű leány
testvére is, de kiskorában meghalt. A két kislány egy közös fényké
pen meg is van örökítve.

Nagy szüleim hamarosan Rákospalotára költöztek, nyilván a kis
lányok kedvéért egy kertes házba, a rövidke Morzsa utcába, a Rá- 
kospalota-újpesti vasútállomás keleti oldalára Az utcát ma is így 
hívják, és merőleges a vasútra. (Az írás végén található pótlás sze
rint a Sín utca 16. sz. alatti házról lehetett szó, a Morzsa utca torko
latával ferdén szemben kicsit északi irányban -  AGy). Érdekes, 
hogy az ottani kutyát is Morzsának hívták. Itt laktak Anyám hatéves 
koráig, amikoris felköltöztek a Várba, a Werbőczy u. 3. sz. alá (én 
az 5. házszámot is hallottam emlegetni), nyilván az 1908-ban kez
dődő iskolába járás miatt.

Göd szempontjából (de egyébként is) az 1906-1909. esztendők 
fontos eseményekben bővelkedtek mind a Scholtz, mind a Tóth csa
ládban.

Tóth József 1906-ban, az ú.n. „darabont-kormány” idején nyug
díjazását kérte, és nyugalomba is vonult; ebben az évben már amú- 
gyis 67 éves volt.

Az ezt megelőző néhány évben a Scholtz-család a pozsony 
megyei Modorban nyaralt, míg Tóth Miklósék egy-két nyarat 
Cirkvenicán töltöttek, a horvát tengerparton. 1906. július 7-én Mo
dorból levelet írtak Scholtz Gusztávék legidősebb gyereküknek, 
Scholtz Koméinak (akit húga, Margit tréfásan anyjuk „legkedve
sebb fiának” szokott nevezni) Pestre. Beszámoltak arról, hogyan 
zajlik ottani egyhangú életük, és hogy (előzőleg) jól érezték magu
kat Döröcskén, az új rokonoknál; A télen lesz u.i. valamelyik hó 26- 
án Scholtz Oszkár és Ittzés Vilma esküvője. Scholtz Gusztávné ar
ról is megemlékezik, hogy két nap múlva várják a táviratot a püs
pökválasztás eredményéről, amihez (Ö legalábbis) nem sok re
ményt fűzött. Tévedett, mert ekkor választották meg Scholtz Gusz
távot bányakerületi evangélikus püspökké.

Azt írja továbbá Scholtz Gusztávné a fiának: „Hallom, hogy Gö
dön (!) béreltél szobát, és oda kijársz.”
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Keresztapám u.i. akkor már neves szemorvos volt, és hosszabb 
szemklinikái működés után éppen ebben az évben lett a Belügymi
nisztérium trachoma-ügyi előadója. Ezért úgy látszik abban az év
ben nem tudott rendes szabadságra menni. Helyette jó barátjának, 
dr.Kondor Feri bácsinak bíztatására kibérelt egy szobát volt iskola
társától, lovag Floch-Reyhersberg Alfrédtól annak Adélházán (is) 
levő birtokán, a jelenlegi Duna-villával szemközti üres présházban. 
(A ház ma is áll, a Béke utca utolsó épülete, a két háború között 
Antoni-villának hívták). így hívták akkor a sződi uradalomhoz tar
tozó, és parcellázás alatt álló gödi pusztának később Kisgödnek, 
majd Alsógödnek nevezett részét. Ennek az elhatározásnak az előz
ményeit Keresztapám leírta, de bizonyos részletek korrekcióra szo
rulnak, és ezért én is röviden összefoglalom a tényeket.

Kondor Feri bácsi felesége Telepy Abigél volt, Telepy Károly 
neves festőművész és Egressy Etelke lánya. (Róla írta Petőfi Sándor 
1847-ben Egressy Etelke című költeményét: Ez a hölgy Egressy 
Gábor egykori színművész lánya volt.)

Az uradalmi tiszttartó háza
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Telepyéknek volt egy szép kertjük és villájuk Káposztás- 
megyeren, a jelenlegi Egyesült Izzóval szemben, a Dunaparton. 
Koméi bácsi közös barátaikkal sokat járt hozzájuk. Ezen a helyen 
azonban 1904-ben már felavatták a Eővárosi Vízművek új szivaty- 
tyútelepét, tehát azt az egész részt már előbb ki kellett, hogy sajátít
sák. Telepyék kertje kb. ott volt, ahol a Vízművek kerítésébe éke
lődve régóta egy vízcsap (vagy kút) található, az arra járók szomjá- 
nak oltására.

Telepyék ezért kényszerülhettek nyaralás céljából távolabbra 
húzódni, és így kerültek Kondorék is Adélházára. Közben Telepy 
Károly 1906-ban meg is halt, de akkor már a Duna-villának elne
vezett egykori uradalmi épület az ö családjáé volt.

Keresztapa nagyon megszerette az akkor még ugyancsak vadre
gényes Dunapartot, és rábeszélte szüleit, hogy ők is tegyenek egy 
próbát: 1907-ben kibérelték egy nyárra a volt uradalmi tiszttartó há
rom (vagy két) szobás házát. A jól sikerült „próbanyaralás” után 
Scholtz Gusztávné az 1907. szeptember 20-án kelt „adás-ve vési 
szerződés” szerint összesen 10 557 koronáért megvette Elochtól az 
akkor 1519 négyszögöl kiterjedésű villatelket a rajta levő épületek
kel együtt. A szerződést mint tanuk aláírták dr. Kondor Ferenc és dr. 
Scholtz Oszkár. A „XII. számú” nyaralóépület rossz karban levő te
tőzetét még azon az őszön kicserélte az eladó.

Keresztapám a gödi kert megalapításának évében lett egyetemi 
magántanár. Ekkor volt 36 éves.

Scholz Koméi, szemorvos, egyetemi tanár, népjóléti államtitkár 
(GA 2001/70.-77. old)

Scholz Oszkár kincstárügyi jogi tanácsos (GA 2003/ 164.old.)
Nemcsak Koméi bácsi, hanem öccse, Scholtz Oszkár is szerel

mese lett Gödnek. Erre utal, hogy a szintén Rákospalotán lakó 
Sassék az 1907-8. években már meglátogatták Őszi bácsit és Vilma 
nénit Gödön. Ezekben az években vehették meg első ottani ingatla
nukat, a szülök kertjétől délre fekvő, kb. 1000 négyszögöles terüle
tet, a (valószínűleg) rajta már álló házzal. (Édesanyám emlékiratai 
szerint a házat is Őszi bácsi építette). Ennek a kertnek a bejárata 
nyugat felöl volt.
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Tóth nagyapám szüleinek és 
testvéreinek is megtetszett a gödi 
táj. Ezért, amikor sikerült eladniuk 
azt a soroksári beszálló kocsmát, 
amit Tóth Józsefné (Vojacsek 
Adél) édesanyja, az 1900. (helye
sen 1910 -  AGy) Karácsonyán el
hunyt Vojacsek Ferencné (Wim- 
berger Jozefa) valamelyik rokoná
tól örökölt. Ok is körülnéztek Gö
dön, és Flochtól megvették azt a 
hatalmas (kb. 3600 n. öles) terüle
tet, amelyik a Scholtz „latifundi
umtól” délre, két utca között terült 
el, állítólag ölenként 2 koronáért.

Közben (Tóth) Maca néni is 
férjhez ment dr. Szőke Gyula ko
mád! körorvoshoz, és ők meg azt a 
kb. 800 öles területet vették meg, 
amelyik a Scholtz-szülők kertje fe
lé, a Tóth-ingatlantól északra terült 
el.

Mivel ugyancsak ezekben az 
években (1911-ben) Kornél bácsi 
„saját kontójára” megszerezte azt a 
630 n. öles parcellát, amelyik a 
szülei nevén álló kerttől keletre fe
küdt, kialakult egy hatalmas, kb. 5 
kát. hold nagyságú családi „biro
dalom”. Az eredeti Scholtz-kert is 
kicsit megnőtt a hatósági utca-ki
igazítások miatt, és így Scholtz 
Gusztávné és Scholtz Kornél 
együttes ingatlana végeredmény
ben 1707-^630 = 2337 n. öl volt.

Dr. Tóth Miklós

Tóth Józsefné Vojacsek Adél 
1896. szeptember 16.
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A nagy családok számára azonban a puszta telek, illetve a né
hány meglevő kisebb épület még nem volt alkalmas a nyári tartóz
kodásra. Mindkét család építkezésekbe fogott. Tóth Józsefék 1909- 
ben építették fel azt a gyönyörű, tágas nyaralót, amelyik ma is lé
nyegében eredeti (sőt felújított) állapotában messze kimagaslik a 
környék kisebb épületei közül (Vasvári Pál utca 15). Utolsó családi 
lakója Tóth Adél (*1875, +1957) néni volt; halála után a Tóth csa
lád a házat eladta. Tóth József nem sokáig élvezhette a gödi életet, 
mert 1912-ben Kisgödön elhunyt. Édesanyám pedig 1908-ban és 
1914-ben is már járt Szőkeéknél Komádiban.

A Scholtz-ház bővítése valószínűleg több lépcsőben zajlott, és 
az „öreg ház” az első világháború előtt már elnyerhette „végleges” 
formáját. A földszinten volt 2 szoba + hall a régi ház helyén; a nyu
gati fronton volt még egy nagyobb szoba és az óriási „nagyebédlő”, 
meg a DNy-i sarokban egy kamra. A veranda L-alakú volt, fakerí
téssel. A manzárdban két szoba + padlásfülke volt. A déli fronton 
egy rövid folyosóról lehetett a kis udvaron átmenni a konyhaépület
be (az én időmben az ottani cselédszobán Terka, a szakácsnő és

Jobbról: Tóth Józsi, Emi, Maca, Ilma, Leona és Nagymama 
a Szentkirályi u-ban?
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Irén, a szobalány osztoztak) és a házmesterházba, amelynek a pin
céje fölött mosókonyhát építettek. Kornél bácsi első üvegháza a 
konyhaépület keleti végéhez csatlakozott. Hogy a későbbi fürdőszo
ba helyén mi volt, arra már nem emlékszem.

A nagy ebédlőben eleinte egy közepes méretű kandalló-szerű 
cserépkályha volt, de az aligha fűtötte ki az egész helyiséget rende
sen.

Még az első háború alatt nagyszülőim lányukkal átköltöztek az 
Országos Bírói és Ügyészi Egyesület Ráth György utcai bérházába, 
a 18. sz. II. emelet 12. sz. lakásba. Nagyapám később (1920-26. kö
zött) ennek az egyesületnek ügyvezető elnöke is volt.

Mind nekik, mind Tóth Józseféknek (akik a Reáltanoda utcában 
és a Szentkirályi utcában is laktak) felüdülés volt a gödi friss leve
gő. Sokat jártak oda, persze vonattal, aminek eleinte csak Gödön 
volt állomása, az alsógödi később létesült.

Badzey-villa

A házakon kívül óriási feladat volt a hatalmas kertek akácerde
jének helyén kialakítani azokat a gyönyörűen karbantartott díszker
teket, meg a veteményes-gyümölcsös részeket, amelyeket Scholtz- 
éknál főleg Kornél bácsi, Tóthéknál pedig Adél néni dédelgetett.
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Keresztapám elsősorban az örökzöldek és gyümölcsfák telepítése 
terén fejtette ki tevékenységét, a veteményeskertet az édesanyja 
gondozta, aki azonban 1915. december 28-án elhunyt. A gödi kertet 
utána Kornél, Margit és Ella gyermekei örökölték, mert Őszi bácsi 
részét megváltották. 1917. április 2-án meghalt Scholtz Margit is, és 
azután az egész Scholtz-kert Scholtz Kornél és Tóth Miklósné tulaj
donába került.

.. Paula?, Kondor Ferencné Telepy Abigél,
Tóth Miklósné Scholtz Gabriella, Scholtz Margit és Scholtz Kornél 

a Duna-villa kertjében 1915-ben

Közben Őszi bácsi eladta az ezzel szomszédos telkét, és megvé- 
ve az azzal szemközti ingatlant, ott 1914-ben házat épített. Az előb
bit Badzeyéknak adta el, ez utóbbit később valamikor Szudy Elem
érnek, és vett két másik telket. Az egyik a gödi Dunaparton volt, a 
Kondor-kerttől délre (Gorkij utca 19. meredek lejtős részén forrás is 
van, nem volt bekerítve, azon át mentünk le néha a Dunához, egy
szer pedig Kérészyék sátoroztak rajta egy éjszakát -  AGy). A má
sik pedig a Szentendrei sziget legmagasabb pontján. Ez utóbbi he
lyen faházat is épített, de hogy az mennyire volt lakható, arra már 
nem emlékszem. Mindenesetre később a „nagyebédlő” melletti
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szobát Ők használták. Ott tanított Vilma néni engem harisnyát stop
polni. Scholtz Margit festményei közül kettő Juditnál van: A régi 
házat mutatja. A nagy ebédlő északi ablakát és a manzárd ablakát, 
valamint a kert egy részletét a Holdvilág utcai 3 képe ábrázolja.

A gödi kerti bútorok közül az öntöttvas lábú padok és az asztal 
állítólag még a Sárkány-család valamelyik felvidéki vasgyárából 
származnak. Egy 1915-ből származó felvétel tanúsága szerint a je
lenlegi zöldre festett deszkaülésű és támlájú két pad alighanem a 
Duna-villából való, mert akkor még az ottani kertben ültek rajta 
Kondorék és Scholtzék.

1922-ben szüleim birtokba vették a Ráth György utcai emeleti 
lakást, mert Nagyszüleim leköltöztek a földszintre, és az 1918, va
gyis nyugdíjba-menetele óta Őszi bácsiéknál lakott Scholtz Gusztáv 
is hozzájuk költözött. Kornél bácsi 1919-ben egyetemi rk. tanár, 
majd orvos-államtitkár lett a bel-, illetve népjóléti minisztériumban.

1924- ben gyulladt ki Gödön a villany Édesapám és egy Nay ne
vű mérnök tevékenysége nyomán. Nay-é volt a jelenlegi Vegyipari 
Üdülő a Huzella-kert mellett, a Jávorka utcában.

1925- ben két temetés is volt a családban: Scholtz Gusztávé és 
özvegy Asztalos Istvánné Wargha Eszteré, rájuk alig-alig emlék
szem.

Szintén csak fényképről ismerem az 1918-ban elhunyt másik 
szépanyámat, özvegy Tóth Józsefnét is. A Tóth-villában azonban 
még igen sokszor megfordultam gyerekkoromban én is.

A következő minőségi változás a gödi viszonyokban 1927-ben 
következett be, ekkor létesült a kerti vízvezeték. Azt hiszem, hogy 
a jelenlegi kutat még azt megelőzőleg ásták, talán még 1911. előtt?

1929-ben kezdték meg a Keresztapa új házának az építését. Eb
ben az évben állították fel az öreg ház előtti szökőkútban a most is 
ott található halat tartó kisfiút ábrázoló szobrot is.

Bár nem tartozik közvetlenül az ingatlanok történetéhez, megem
lítem, hogy Édesapámnak egymásután 3 csónakja is volt Gödön. 
Először 1926-ban vett egy gumicsónakot, majd 1927-ben a „traktor
nak” nevezett motorcsónak-testet vette meg az ELTO farmotorral 
(„Muki”), végül a csónaktestet 1929-ben cserélte ki arra, amelyik az
tán a háború végén elpusztult.
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A kisfiú helyén még csak Pfeiffer Péter áll az öreg ház előtt (kb. 1930)

Koméi bácsi háza 1932-ben lett készen. Ennek az évnek a Kará
csonyán már annak hatalmas földszinti „stúdiójában” aludtunk mi is, 
meg az akkor „született” Pusi-nevű kis tacskó is. Ekkor már biztosan 
a karácsonyfán volt az az aranyhalacska, amelyik Koméi bácsi gye
rekkorából származik, és ma is használatban van. Keresztapám min
dig ellenőrizte, hogy megvan-e még? A két ház akkor még nem volt 
összekötve.

Mind Koméi bácsi, mind Nagyapám 1935-ben ment nyugdíjba, 
előbbi államtitkárként, utóbbi kúriai bíróként, és nyugdíjas éveiket 
Gödön akarták leélni. Ezzel összefüggésben 1932-35. között moder
nizálták és kibővítették az „öreg házat” is. Ekkor létesült a két házat 
összekötő fürdőszobás traktus, a folyosó, az ottani vízvezeték, majd 
a fürdőszoba feletti vendégszoba. Ekkor nyerte el mostani alakját a 
veranda, és lett kisebb, hogy az egyik földszinti szobát ne sötétítse be.

Nagyapámék már 1932-ben kiköltöztek, de az átmeneti időben 
még Pesten (helyesebben Budán -  AGy) is laktak. Mi 1933. április
ban költöztünk le a Ráth György utcában a II. emeletről az Ö föld
szinti lakásukba. Ennek volt egy fedett, védett DK-i verandája, itt 
mászott be az a betörő szeptemberben, aki Édesapám zsebóráját is 
ellopta a feje mellől.
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Nagyapám szenvedélyes méhész is volt. Ezt a passzióját eleinte 
testvéreinek telkén űzte, közel a XIII. utcai (Kodály Zoltán utca -  
AGy) kerítéshez volt a méhese. Amikor gödi lakosok lettek, a jelen
legi alumínium garázs helyén épített egy új méhest magának. Sajnos, 
nem sokáig élvezhette, mert 1937-ben elköltözött az élők sorából. 
Ebben az évben vette meg Keresztapám Szőke Gyula bácsiéktól azt 
a 421 öles parcellát, ami a Scholtz-kerttel határos volt, és az ottani 
akácos helyén gyönyörű gyümölcsöst hozott létre (a komposzt-gödör 
mögötti 3 részre osztott telek, a Vasvári Pál utca 19. alatt is volt ka
puja -  AGy).

1936. augusztus-no
vember folyamán tervezte 
meg Édesapám a napórát.
Eleinte az öreg ház előtti 
(régi) réten állt (ez ma 
Kardosék kertjére esik), 
majd a mi hétvégi házunk 
elé került, 25 éves kény
szerpihenő után. A nagy
ebédlőben a kályhát egy 
sokkal nagyobbra cserélték 
ki, de bizony kemény tele
ken nem volt érdemes ben
ne fűteni, mázsaszámra et
te a fát.

Még néhány emlék jutott eszembe az én időmből is. Kis gyerek 
koromban Sződröl jártak tejterméket áruló tót parasztasszonyok, és 
hozták a nyaralóknak a tejet, a friss tejfölt, talán tojást is. Később 
volt egy Etel keresztnevű hölgy, aki lovas kocsin járta be a közsé
get azonos céllal. Férfikalap volt a fején és szivar a szájában. Mély, 
férfias hangja ma is a fülemben cseng.

Volt még egy Etel Gödön: Dr. Toldy Etel, a községi orvos. Az ö 
nevéhez fűződik az az anekdota, amelynek végén a (sikertelen fog
húzás során -  AGy) letört fogú bácsit beküldte a Csengery utcai ren
delőbe azzal, hogy „a többit már a Csengery utcában is meg tudják 
csinálni”. Sírja a régi temetőben van, azt hiszem, a Tóth-sírral

\í
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A gödi nagyebédlőben (Tölgyesi-Kadosa 
lakásban) állt hatalmas kályha rajza
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átellenes oldalon. Ugyancsak annak az oldalnak az ÉNy-i végén 
volt egy ideig az Adél néni által tujákkal szegélyezett (tervezett) 
Tóth-sírkert is, de aztán végülis oda nem temetkezett senki a család
ból. Adél néni hamvai is a Farkasrétre kerültek.

A Béke utcai fronton valamikor az egész utca szintje olyan ma
gasságban volt, mint a Debreczeni-villa (Béke u. 12, Márta-villa -  
AGy) előtti járda. Az ostrom után vágták le az úttestet a jelenlegi 
szintre, de a velünk szemközti járdát nem bántották. Az akkori jegy
zőnél Debreczeniék valahogy elérték, hogy a kerítésük betonlábaza
tára tekintettel, ott maradt a régi szint. Kornél bácsi kerítése persze 
a levegőben lógott ezután. (Egészen 1972-ig, amikor a Béke utcai 
frontot eladtuk, illetve a Béke utca 13. alatti űj bejáratot létesítettük 
-  AGy). Nemsokára jött az államosítás ...

Valamikor az akkori XVII. utcán (Béke utca -  AGy) hajtott vé
gig Floch hangos „Soma!” kiáltással, mire Soma (Keresztapám) 
menekült a kert legbelső sarkába. Nem nagyon szívlelte nagyhangú 
barátját...

Ezzel tulajdonképpen elkészültem volna a gödi történet régebbi 
részével is. Még néhány pénzügyi adattal szeretném illusztrálni azt, 
hogy Keresztapám, aki agglegényként élt, milyen sok anyagi támo
gatást nyújtott a család többi tagjának.

Oszkár bácsinak több éven át, több részletben összesen 22 000 
pengő segítséget nyújtott telekvásárlási- és házépítési elképzelései
nek magvalósítására. És bár ennek nagy részét kölcsön formájában 
adta, egy rokonánál. Markó István közjegyzőnél letétbe helyezett 
egy -  az Ö halála esetén érvénybe lépő -  törlési engedélyt. Persze a 
történelem gondoskodott arról, hogy ennek felhasználására ne le
gyen szükség ...

Édesapám az Ö 5000 pengős hozzájárulásával (is) vehette meg 
1937-ben Wanderer autóját. Ez a kocsi (akárcsak a csónak) télen a 
DNy-i sarokban épült garázsban tárolt. A behajtás céljára kocsibe
járó is készült a XIII. (Kodály Zoltán -  AGy) utcai fronton. Úgy tu
dom, hogy a csónak is közös volt.

Az öreg ház átépítésére Nagy szüleimnek 10 000 pengős támoga
tást nyújtott, hogy gödi lakásuk minél kényelmesebb legyen.
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1929. januárban Édesapám kénytelen volt kilépni a STEAUA 
nevű (román érdekeltségű) olajipari vállalattól, mert egy Constant 
nevű kibírhatatlan pasas jött főnöknek. Ekkor Kornél bácsi segítsé
gével tudott elhelyezkedni az OTI-nál. Azt hiszem, akkor kapott 
egy végkielégítési járandóságot, amit Török Józsi bácsinak. Ke
resztapám elsőfokú unokatestvére fiának (Édesanyám másodfokú 
unokatestvérének) adott kölcsön, aki Tápiószelén gazdálkodott. 
Gyerekkoromban voltam is ott én is. Emlékszem rá, hogy éveken 
keresztül folytak kellemetlen telefonbeszélgetések Apám és Józsi 
bácsi között, aki -  nem akart (vagy nem tudott) fizetni. Végülis 
1941. novemberében, tehát már jócskán inflálódott pénzzel történt 
meg a visszafizetés. Ekkor vették meg Szüleim a Holdvilág utcai la
kást, kb. 44 000 pengőért, Kornél bácsi 27 000 pengős segítségével. 
A lakbérjövedelem egy része természetesen Öt illette. Az 1945-ös 
helyreállításhoz is hozzájárult 2800 P-vel, még a nagy infláció előtt.

Azt, hogy az 1939. szeptemberben megvett Deres-utcai telek vé
telárába Kornél bácsi „besegített-e”, nem tudom. De szüleim ostrom 
utáni talpraállásában, a mi berendezkedésünkben a (Békés) Csabá
ról származó bútorok mellett igen nagy szerepe volt az -  oroszok ál
tal már kifosztott -  Gödről hozott bútoroknak: Az én íróasztalom, a 
nagy könyvespolc, a kis kerek asztal (mind mahagóni) egytől-egyig 
Kornél bácsitól kapott ajándék. Az 1878-ból származó, Scholtz 
Gusztáv-féle karosszéket Vilma nénitől kaptam. Arra, hogy a 
Scholtz Imre által készített szekreter mikor került hozzánk, már nem 
emlékszem.

Mindezek miatt ma is lelkiismeret furdalásom van azért a gye
rekkori stiklimért, hogy amikor egyszer Keresztapám kiküldött az 
országúti pékhez kifliért, mire hazaértem a szállítmánnyal, mindkét 
kiflivég már hiányzott. Nagyon szerettem a kifli végét...

Mellékelek még egy vázlatot is a gödi családi telkekről. Ezzel 
kapcsolatban van egy érdekes emlékem. A mostani Peőcz szomszéd 
második elődjét Ősz Arankának hívták. Ez a néni még kisgyerek 
koromban arról beszélt nekem, hogy a két kert közötti kerítés nem 
jó helyen van. Ugyanakkor a Kornél bácsi és Flochék által aláírt 
adás-vételi szerződés 3. pontja szerint „bármelyik félnek jogában 
áll, de csakis a szerződés aláírásától számított három hónapon belül
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az eladott telket f e l m é r e t n i é s  az esteleges eltérésnek megfelelő 
összeget a másik féltől követelni. Hogy ez megtörtént-e, arról nem 
találtam feljegyzést. A pár évvel ezelőtt végrehajtott általános fel
mérés szerint viszont a mi telkünk nagyobbra sikeredett, mint ami
re én számítottam. Nem lehetetlen, hogy az Ősz néni visszaemléke
zésének ez volt az alapja. Persze a dolog már régen elévült.

Érdekes, hogy az előző Floch-Scholtz szerződés ilyen pontot 
nem tartalmazott.

Ősz Aranka sógora volt az a Dobozi úr nevű vasúti tisztviselő, 
akinek sehogy sem sikerült Susits Lóri bácsit meggyőzni arról, hogy 
a szerelvény „kezelése” miatt nem fordulhat egy vonat Vácról azon
nal vissza. Valamennyiük hamvai ma már a gödi (általunk ismert) 
temetőben nyugszanak ...

Arról pedig, hogy az egykor 2758 öles gyönyörű parkból ma már 
csak 935 négyszögölön (illetve helyesen 3518 m -̂en) rohangálhat
nak az unokáink, meg hogy csak Koméi bácsi üvegháza helyén 
épült kis házikóban és egy faházban töltjük gödi napjainkat, már a 
történelem tehet. Persze rendben tartani ennyi is bőven elég.

Kornél bácsi üvegháza helyén épült kis házikó
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A csodálatos örökzöld parkot, a nyesett sövényeket, a varázsla
tos sziklakerteket, az aranyhalak által benépesített tavakat pedig 
már csak fényképek őrzik, és az emlékezet...

Pótlás

1996. novemberben megtaláltam azt a rákospalotai házat, amely
ben Édesanyám kb. 1903-1908. között szüleivel lakott. Ma is 
ugyanúgy néz ki, mint két régi fényképen. Nem a Morzsa utcában 
van, hanem az arra merőleges Sín u. 16. sz. alatt, a Morzsa utca tor
kolatával ferdén szemben, északi irányban. A telek nyugati vége a 
pályaudvarig ér ki, az ottani kerítés mellett nincs „legális” ösvény. 

Ezek az utcák ma sincsenek kikövezve.

A váci Földhivatalban még az 1960-as, 70-es években is használt 
kataszteri térkép méretaránya volt 1:1440, több ilyen térképvázlat 
található a családi iratok között.

Gyerekkoromban, tehát 1952-1965 között (de már korábban is) a
-  Scholtz Gusztávné,
-  Sch. Kornél és
-  Szőke jelzésű területek alkották a Scholtz-kertet.

Szaggatott vonalak jelölik az 1965-1972. között keletkezett telek- 
megosztásokat.

A környékbeli utcák áttekintése:
XI -  Kossuth Lajos utca

XII -  Gorkij utca
XIII -  Kodály Zoltán utca
XIV -  Fürst Sándor utca -  Vasvári Pál utca 

XVII -  Sztálin út -  Béke út
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LANG JÓZSEF

Dokumentumok 
a gödi múltból

1893 szeptember 2. Jegyzőkönyv a gróf Szapáry Gyuláné által 
Ilka majorban fenntartott r.k. felekezeti iskola tanítói javadalma tár
gyában. Ebből az következik, amint látható az egyházi sematizmus
ból is, hogy a Szapáryak 1881-1901-ig voltak társkegyurak, mégpe
dig Ilka majori birtokuk révén és a Shöfferék csak ezután vehették 
meg ezt a területet.

1908. A Felsőgödi Családotthon telepesek Egyesületének ( Bp. 
Valero utca 16, Király utca sarok) kérelme egy katolikus iskola fel
állításáért, katolikus telepesek névsora, összesen 26 család. 
(5166/908)
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Hofmann Károly elnök, Szaffia Vilmos, Heyek Ede, Szemere Béla, 
Hesz Károly, Horeczky Ferenc, Haag György, Strommer Simon, 
Eislerer Rezső, Triegantt Viktor, Hamrák Fülöp 
Bogyó Albert, Magyar! János, Rogotz László, Leichmann Gábor, 
Kretsmayer Ferenc, Remmer János, Tamás István, Neidenbach An
tal, Katona József, Fricz József, Baranyai Gusztáv 
Preininger József, Hauk Ferencz, Fekete Amold, Bubanek Antal

Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete 
Bélyegzője és a tagok sajátkezű aláírása
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1908. november 17. A váci püspök kéri a sződi plébánostól az 
Iskolaszék megalakítását (5690/1908.LJ. Chr.!)

T isz te len d ő  Plébános Ur !

A f e l s ő g ö d i  te l e p e se k  kérvén yé t , miután a k ér .  tanfe lügye

l ő  ur a reá b í z o t t  munkáéi a nagytávolság m ia t t  nehezen 

végezhe ti  e l ,  Tdőségedhez teszem á t  a z z a l ,  hogy Felsőgödön 

e lö s s z ö r  i s  a la k í t s a  meg a rk. i s k o la s z é k e t , a z t  e r ő s i t t e s s e  

meg s  majd ezután k erü l tárgya lásra  az isk o la ép ü le t  s ta n í tó i  

á l l á s  kérdése . Mindenesetre u tá n já rá s t  s tö rő d és t  igényel 

ez a munka, de a te lep esek  Jóakaratát f e l  k e l l  k a ro ln i .  

Vasárnap délutánokon összehozhatok ők, m.időn i s  Tdőséged 

m.egheszélheti veRök a r é s z le t k é r d é s e k e t . Ha isk o la szék  l e s z ,  

akkor meglesz az isko la  nyilvánosság i Joga i s  s  a megválasz

tandó tanerő ta n í th a t ja  majd a h i t t a n t .  Nagyon sürgősen  

várom, az isk o la szék  m egalakításá t s  az e r r ő l  s z ó ló  J e le n 

t é s t .

Egyébként Tdőséged a j t a to s  imÁiba a já n lo t ta n  maradok.

Váczon 1908. november 17.

á l t . p ü s p .  helynök.

1917. szeptember 21. Miskolczy Jenő Szent József fiúnevelő
intézeti tanulmányi felügyelő megbízása a felsőgödi mogyoródi ut
cai iskola termében tartandó misézésre, és a szentségek kiszolgálta
tására. (4362/1917.D.a J.Kr.!)
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Tal j t s  bizalormal ruházom «zen t i s z t aágat  T iaz te l emőságeá-  

re, 3 az Apostol i  úzantszáhtől  Idl*.  deczambar 22~án nyert felna~  

tüJmazásom alapján felhatalmazom, hogy in a l t a r i  p o r t a t i l i  quasi 
sub dió minden vasár ás ünnapnapon a fa l sőgöd i  u.n. mogyoródi ut-  
czai  isKola ezen célra Hi j e lö l t  termében az agybe gyűl t  hiveknek 

misézzen, őket tanitásban ás az  á l t á lon  kárt  szantságekben rásze-  

s i t s e  ás az 6 előadandó nárelmdkre Tisztelendőságadnak l a s z  kote-  

lassága neveze t teke t  prou ideálni  is ,  a temetésekről és házasság ~ 
kötésekről  pontosabb intáznedás fog tör ténni  a közel jövőben,addig  

is ezen tánynedésenet a sződi  plébánia látandja e l . -

1917. december 2-től 1918 december 31-ig Miskolczy Jenő lel
ki ellátásra szóló megbízása Sződliget, Felsőgöd, Göd a vasút és a 
Duna közé eső része és Kisgöd lakossága tekintetében. (5627/1917.)

2gy f e l m e r ü l t  n i v a t a l o s  kárdáshö l  k i f o l y ó l a g  é r t e s í t e m  T i s z -  

t e l e n ú ő s é g e a e t ,h o ^ y  a T i s z t e l e n a ö s á g e a  l e l n i  e l l á t á s á r a  ó i z o t t  

t e r ü l e t  a kö v e t  n éz ő  r á s ze n o ő l  á l l :  d z ő a l i g e t ,  Felső^^öa, uödnek a 

vasú t  -ís Jurta k ö z é  e s ő  r é s z e  s l e g v é g ü l  J i s g ö a ,  v a g y i s  m á s s z ó v a l : 

a S Z Ö G I  p lé b á n iá n a k  azon t e r ü l e t e ,  meuy u v a s ú tv o n a l  és  u  

nözé  e s i n  és  Fe lsőgöa nözságnen a v a s ú tv o n a l  n á s i n  oldalun, l e v ő  

t e r ü l e t e .  ~

i í isgöd l a k ó i  s z i n t é n  t ö b b s z ö r  azori k é r e len r ie l  J á ru l  ta n  e lé ' i ,  

hOj,y őn i s  r é s z e s ü l f i e s s e n e n  vasár  é s  ünnepnaponon a s z e n t -  mise  

h a l l g a t á s  á ldása  iban. - h'Ovy e z  meg tö r tá n h e s s é n ,T  i s z te le / tu ő s é ^  e u -  

nek  a z  A p o s t o l i  J z e n t s z á n t ő l  I Q H . é v i  d e c z e n b e r  hó 2 2 -é n  e l n y e r t  

f e l h a t a l m a z á s  a la p já n  negaaom T isz te lendősé^^eanen  a b inana i  f a c u l -  

t a s t  1913. év deczember hó 3 1 - é i g , m e l y l y e l  a .'.örül iényen s z e r i n t  

bármely vásár  és ünnepnapon é l n e * . -
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dr. Antal Pál Felsőgödi Plébánia káplánját, első plébánosának 
kinevezése 1935. december 13. (5826/1935)

1912. április 27. Kender János szándéknyilatkozata a Felsőgödi 
Családotthontól megvásárolandó, Deák Ferenc utcában lévő 443. 
számú 240 négyszögöl nagyságú telekre vonatkozóan. Az 1452 ko
rona vételárból 120 koronát lefizetett és 5 éven keresztül havi rész
letekben törleszti. Késedelmes teljesítés után 5%-os kamatot számí
tanak fel. Amennyiben eláll a szerződéstől, akkor a kamatok levo
násával csökkentett összeget visszakapja. A végleges adásvételi 
szerződés és a telek a befizető nevére íratása, a vételár felének ki- 
egyenlítése után történik.

Az 1996. évi Almanachban Rexa Dezső tanulmányában 1934- 
ben bemutatott Gödről néhány jelentősebb személyiséget, ehhez ha
sonlóan Frühwirth Mátyás 1930-ban, Pestmegye Trianon után cí
men közreadta néhány személy életútját, esetenként kiegészítve, 
fényképével együtt.

Ebből Felsőgöd Antal Pál dr., és Háden Pál dr. készült ismerte
tőt adjuk közre, mivel fényképük eddig még nem szerepelt.
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FELSÖGÖDl CSALÁDOTTHON
HAZ- és VILLATELKT-K FELSÓGÖDÖN.

/ t
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a  B o d a p e s í I fi.  tér. ta ta r itp é n z tá rm M .

A feaS összes oündenkon hdtrakkB Btás Oa « Mese 't ty . -ftv számifra 

5t(H>s kvKCkrt fizet t  , mehedz eisztmoiását miadert re janaár ts  jalias Aűs>ik«í- 

etsejíM fi>sjot esziőzúloi.

Ha Ok az esedéys rrszkttí nigg a tazioiot a iefitraífr.' szizsmícMf'-
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km hért fclkenkénl a z  O n á lta l  ̂ a d d i» b e f izr lc tt  ö s s ze g b ő l In o n m , a  lobbit

p ed ig  Ö n  -—  rendelkezés e . -re  hoesálva, a z  e g ész  úgyletlú l eg i'oldolu lag elállni

é s  a z t  hatályon  kivOl helyezni.

vég leges é s  a  kincstárnak bem nlatnndó a d ás-vételi szerző d és t  

m egkap  f  a  ha m ár a  fenti vételár felé l le fize t Ce.. , m ely összegn ek  akár egy

szerre , akár részletekben  történt lefize tése  cselén  O  a  jo g o t  n y e r ....,:— , hogy 

a  lelek a  vételhátralék bekebelezésével együ tt a  név c't«. ira ítassék .

É pítkezések  tekintetében P ssI-P ih s-S o lí-K isk a n -vá rm eg ye  W rvényhatóságanak  

építési szabályrendelete m érvadó. A környék csa lá d h á z é s  viltaíclep je lleg én ek  m egóvása  

czéljábúi kölcsönösen kikötieiik , h ogy a z  a d á s-v é te l tá rg y á t k ép e ző  m gedlan ♦ cm 

fü s tü l okozó , z a jo s  va g y  b ű zö s iparuzem ek nem  létesithetúk.

V itás esetben a la ve t c  m ag  a /  bárm ely bu dapesti já rá sb iró sá g  ille- 

íékességén ck és  a  som m ás s zó b e li e ljá rásn ak . A telket je len leg i állapofbcm  

veit t  ;__ m e g .__

F e lsú g M i C salüdülthon telep M keinek  
e la d á s i  kezelősége.
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Antal Pál dr. római katholikus plébános. 
Felsőgöd. A hontmegyei Paláston született 1889- 
ben. Középiskoláit és teológiai tanulmányait Vá
cott végezte, majd egyetemi doktorátust szerzett 
Szegeden. Pályáját mint káplán a nógrádmegyei 
Palotáson kezdte. További állomáshelyei Pest- 
szentlőrinc. Jászkarajenő. Nagykőrös. Csongrád. 
Kiskunfélegyháza. Szentes és Újpest. 1927 óta 
Felsőgöd római katholikus plébánosa. Főérdeme, 
hogy egyházközségét teljesen megalapozta.

Elénk szerepet visz a község társadalmi és 
kulturális életében. Sűrűn szerepel egyházi és hazafias ünnepélye
ken. Elnöke a felsőgödi Dalárdának és Zenekarnak. Az Újpesti 
Katholikus Legényegylet díszelnöke. Egyszerűsége és nemes gon
dolkodása miatt nemcsak hívei. Eelsőgöd teljes polgársága rajongó 
szeretettel veszi körül.

Haden Pál dr. körorv os Felsőgöd. Budapes
ten született 1891-ben. Középiskoláit és egyete
mi tanulmányait szülővárosában végezte, majd 
1915-ben orv^ossá avatták.

A világháború kitörésétől a forradalom napjá
ig katonai szolgálatot teljesített. Részt vett a 
szerb, olasz és orosz frontküzdelmekben. Kétszer 
sebesült, egy alkalommal tüdőlövés érte. Meg
kapta a Károly csapatkeresztet és a sebesülési ér
met két pánttal. Mint főhadnagy orv os szerelt le. 

A háború után még egy féléven át betegeskedett, majd 1919 augusz
tusában az Új-Szent János kórház elmegyógyászati osztályán foly
tatta orvosi működését. Mint gyakorló orvos a Szent László és Szent 
Gellért kórházakban működött, majd a székesfőváros központi tisz
tihatóság orvosa.

1922-ben Jászszentandrás községi orv osa, majd innen rövidesen 
Felsőgödre került. ahol mint körorv os a mai napig is végzi hiv atása 
gyakorlását. A felsőgödi Kaszinó elnöke.
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Sződliget, 1936. január hó 15.

Duna vidék
Á L S Ó G Ö D , G Ö D , F E L S Ő G Ö D  É S  S Z Ő D L IG E T  
K Ö Z S É G P O L IT IK A I ÉS T Á R S A D A L M I R lP O R T L A P j A

11. .évfolyam 
1. szám

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-.

GÁCSÉR ÍIÓZSEF
Megjelenih 1 évben: 

10 példány. i

1935-től Sződligeten adták ki a Duna Vidék címmel, az 
Alsógöd, Göd, Felsőgöd és Sződliget községpolitikai és társadalmi 
riportlapját.

Munkatársa Gödön Heyek Lóránd, Lajos utca, Felsőgödön 
Ambrus László, Tátra utca 4.

1936. évi januári számban Göddel kapcsolatban csak a Társasá
gi rovatban említik a felsőgödi Megyercsi Béla cserkész csapat 
1935 december 15-én rendezett tea délutánját és az Alsógödi Oltár
egyesület karácsonyi ünnepségét és segélykiosztó összejövetelét, 
melyen dr. Fluzella Tivadamé és dr. Gönczy Gyuláné vezetésével 
gyűjtött 553 P. értékű új és számos használt holmit és természetbe
ni adományt osztottak ki a rászorulók között.
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IM4. június bő SZODLIGETl ÜJSAG

F E L S O G O D I  h í r e m
H .W *: FKLSÓGÖD.

A Sződligeti Újság. Felsőgödi Hírek melléklete 1944 júniusban 
tudósít a Felsőgödi Hitelszövetkezet új igazgatóságának megválasz
tásáról.

Az elnök dr. Antal Pál. alelnök Császár Endre, ügyv. Igazgató 
Maród Dezső, tagok : Bene Zoltán. Hajdú Lajos, Kohári István. 
Martényi István, Makrai Pál. Radnóti Károly. Szabó Pál és Tímár Jó
zsef. Felügyelő Bizottság: elnöke Szomolnoky József, alelnök dr. Li
geti Árpád, tagjai: Bécsi Elemér. Perényi János, Széchenyi László.

A Hor\^áth vendéglőben minden este Farkas Pali és cigányzene- 
kara muzsikált.

A Moziban a 28-as. Tilos a szerelem. Marcó Visconti. Benedek 
ház. Rejtély. Ma esete semmi újság. Münchausen és a Layla ment. 
ahová így csábították a nézőket:

„ Elfelejti búját, baját, ha megnézi a felsőgödi Árpád mozgó 
kitűnő műsorát.”

A mozi tulajdonosai Nika Árpád és Gombás Árpád a május 12-i 
két előadás jótékonyságból megemelt teljes bevételét, melyet a fő
jegyző felesége dr. Orbánné és Fazekas Lajosné (Kossuth utca 46.) 
100-100 pengővel egészítettek ki, és a bombakárosultak javára ado
mányozták. (Árpád mozi története GA 2001 203. oldalán olvasható)

Köszönetem fejezem ki a forrásanyag összegyűjtésében végzett 
segítségéért Volentics Gyulának.



VOLENTICS GYULA

Adalékok
pilismaróti Bozóky Gyula 
felsőgödí munkásságához, 
avagy egy ezredesi egyenruhát öltött 
gödi bibliofil

Egy olyan katolikus magyar hazafi életét és munkásságát kívá
nom az Almanach olvasóinak bemutatni, aki felsőgödi évei alatt 
nagy alkotásokat volt képes létrehozni lakhelyén. Pilismaróti 
Bozóky Gyula életében nemcsak a templom építése körüli bábásko
dás, a munka fáradhatatlan szervezése, az adományok gyűjtése volt 
fontos momentum. Kiváló képzőművészi vénájáról tesz tanúbi
zonyságot az a néhány hónapja árverési kalapács alá került munka, 
mely talán szorgalmának és tehetségének legjelentősebb darabja 
volt.

Fedezzük fel együtt a templomépítő Bozóky ismeretlen művé
szetét!

A két világháború között egyre-másra jelentek meg a divatos al
manachok, névtárak, évkönyvek, sematizmusok, melyekben általá
ban a polgárság és az arisztokrácia prominensei néhány pengő fejé
ben közzétették életük fontosabb adatait. Ma már kissé anakronisz
tikusnak tűnik, de ekkor még fontos volt minden, a világháborúban 
megjárt harctér (olasz, szerb, orosz) ismertetése, valamint vitézséget 
elismerő kitüntetések felsorolása is (pl.; K. cs. k. = Károly csapat- 
kereszt, nagy és kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, seb. 
é. = sebesülési érem, Signum Laudis, stb.).
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A Pest megye Trianon után című névtárban, 1930-ban (52 éve
sen), illetve A keresztény magyar közéleti almanachban, 1940-ben 
(62 évesen) a felsőgödi katolikus templom építésének fáradhatatlan 
motorja, az egyházközség világi elnöke, pilismaróti Bozóky Gyula 
önmagáról, életéről és családjáról a következőként ír.

Az életrajz
Nyugalmazott vezérkari ezredes, felsőgödi lakos. Nagyváradon 

született 1878. április 6-án, római katolikus vallású. A pilismaróti 
Bozóky család egyike a legősibb famíliáknak, származásukat a 
Hont-Pázmány nemzetségig lehet visszavezetni. Nemességüket és 
címerüket 1669-ben I. Lipót császár (1657-1705) újította meg. Ap
ja, pilismaróti Bozóky Alajos (1842-1917), a nagyváradi királyi ka
tolikus jogakadémia igazgatója volt. Kimagasló irodalmi működésé
ért királyi udvari tanácsosi címet, és 1907-ben a „pilismaróti” neme
si előnevet is megkapta. Anyja kőröstarjáni Hoványi Mária Emerika 
(1851-1923). Heten voltak testvérek, közülük dr. pilismaróti 
Bozóky Kálmán (1870-1945) minisztériumi tanácsos volt. Budapes
ti lakásuk a II. kerületben, a Lánchíd utca 6. szám alatt volt.

Középiskoláit a nagyváradi premontrei főgimnáziumban végezte, 
majd a Ludovika Akadémia hallgatója lett, ahol 1900-ban hadnagy- 
gyá avatták. Ezután a magyar királyi honvéd felsőtiszti tanfolyamot 
végezte el, majd tanulmányok céljából egy évet külföldön töltött. 
Katonai pályáját 1896-ban a 4. honvéd gyalogezrednél Nagyváradon 
kezdte meg. 1905-től 1907-ig a nagyszebeni, debreceni és kolozsvá
ri honvéddandámál is állomásozott. Elvégezte a bécsi vezérkari ha
diiskolát (a Kriegschule-t), majd ezután kivezényelték tanárképző- 
és pedagógiai tanfolyamra, amelynek elvégzése után a nagyváradi 
Honvéd Hadapródiskola tanára és tanulmányi vezetője lett. Már itt 
érte az I. világháború kitörése. Ekkor a Honvéd Hadapródiskolát 
kórházzá alakították át, ezért az iskola Pécsre került áthelyezésre, 
ahol hallgatóinak több kiképző tanfolyamot a hadi helyzetre való te
kintettel gyorsított menetben vezetett le. 1908-ban kötött házasságot 
nemes Mártonffy Gabriellával (1887-1978). Házasságukból négy 
gyermek; György (1909-1984), László (1911-1995), Erzsébet 
(1914-), és Gabriella (1915-2006) született. 1915 márciusában már



104 Gödi Almanach

Őrnagyi rendfokozatban, növendékeivel együtt az orosz harctéren ta
láljuk, de még ebben az évben az olasz harctereket is megjárja. Sú
lyos betegen került haza a frontról. Négy hónapi kezelés után, fel- 
gyógyultan került ismét a vezérkarhoz. Itt nevezték ki a román betö
réskor az Erdélyi Hadtest, azaz Erdély vezérkari főnökévé és e mi
nőségében tevékenyen vett részt a határ védelmében. A marosi vé
delmi vonal az ő tervei alapján lett a Kárpátokig meghosszabbítva.

Bozóky a háború alatt tanúsított számos kiváló érdeméért több 
kitüntetésben részesült, így többek között birtokosa volt a hadi dí- 
szítményes katonai érdemkeresztnek, a Károly csapatkeresztnek, a 
tiszti keresztnek, és két Signum Laudisnak. A háború befejezése 
után ismét Nagyváradra vezényelték. Itt érte Böhm Vilmos hadügyi 
népbiztos felszólítása, hogy szervezze meg az erdélyi vörös hadse
reget és tegye le a románok által megkívánt esküt. Bozóky Gyula, 
mint hű magyar nem volt hajlandó együttműködni a vörös uralom
mal, ezért az eskületételt sürgönyileg visszautasította és szolgálati 
helyét elhagyva mint vezérkari ezredes a katonai pályától visszavo
nult. Az ezután következő oláh (román) megszállás alatt sok üldö
zést kellett elszenvednie szülővárosában Nagyváradon, és csak vi
szontagságos küzdelmek és házuk eladása után, 1922-ben tudott az 
immár megcsonkított Magyarországra átmenekülni.

A templomépítő
Bozóky Gyula, nyugalomba vonulása után 1922-től, mint fel

sőgödi lakos élénk szerepet vállalt a község egyházi, társadalmi és 
kulturális életének szervezésében. Legfőbb érdeme a Trianon utáni 
időszakban épült első mgyarországi templom, a felsőgödi Istenháza 
felépítése körüli eredményes fáradozása. A szükséges anyagot és 
pénzt nagy hittel és elszántsággal hétről-hétre gyűjtötte össze, de az 
építkezés munkálataiban a felsőgödi és a környékbeli települések 
(Sződ, Vácrátót) lakóival fizikailag is részt vett. A szükséges költ
ségek jelentős részét az öt kontinensen meghirdetett gyűjtéssel, a vi
lág összes püspökéhez írt levelével teremtette elő. Munkássága és 
tehetsége révén, másfél éven át a világsajtót bejárta a felsőgödi 
templomépítés terve. A Felsőgödön letelepülteket összefogva és 
motiválva, mondhatni tégláról téglára építették fel a templomot, de
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a valóságban is előfordult olyan eset, amikor élő emberlánc adta 
kézről-kézre a vasúttól a templom telkéig a MÁV által leszállított 
téglákat. Bozóky Gyula munkásságának fő művét, a templomot 
1923 tavaszán kezdték építeni és 1924. szeptember 14-én négyezer 
hívő, a pápai nuncius, József Ágost királyi főherceg és sok más köz
életi prominens személy jelenlétében szentelték fel.

Zarándoklatok -  irodalmi munkásság
Bozóky 1927-ben zarándoklatot szervezett Jeruzsálembe. Mint 

szentföldi confráter négy szentföldi zarándokút] áról több érdekfe
szítő felolvasást tartott és egy tartalmas „baedecker-szerű” könyve 
jelent meg. Személyesen vezette a Sion-hegyén a magyar kápolna 
berendezésének munkáját. Négy alkalommal népes magyar zarán
dokcsoportot vezetett a Szentföldre, de egész Európát is beutazta a 
németül, angolul és olaszul is jól beszélő volt főtiszt. Gazdagon il
lusztrált úti leírásai mellett (pl.: A Szentföld lelke -  1933) sok kato
nai szakcikket is írt.

Társadalmi szerepvállalásaiért a következő elismerésekben ré
szesült: az Actio Catholica hitbuzgalmi szakosztályának tanácsosa, 
a Magyar Szentföld Mozgalom Tanács tagja, a jeruzsálemi Szent 
Sír Lovagrend csillaggal díszített parancsnoki keresztjének birtoko
sa; megkapta a Szentföldi Kereszt arany, ezüst, bronz fokozatát, a 
Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést, stb.

Munkássága elismeréseként már ekkor Felsőgöd község díszpol
gárává választották és még életében utcát neveztek el róla. 1944-ben 
a front elől a Bozóky család nyugatra menekült, ahonnan 1946-ban 
tértek vissza Felsőgödre. Házukat, a „Bozóky-villát” a háború alatt 
az oroszok lókórháznak használták. Később az épületet államosítot
ták egy kisebb részt meghagyva a családnak. Bozóky Gyula 1954. 
április 6-án, 76 évesen Felsőgödön hunyt el.

Eddig tart a Trianon utáni korszak „csonka Magyaroszágon” fel
épített első templomának, a felsőgödi egyházközség világi elnöké
nek, a templomépítés fáradhatatlan szervezőjének, Bozóky Gyula 
életének, munkásságának lexikális bemutatása.
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Mit jelent a fent említett Bózóky-féle „baedecker-szerű” könyv 
kifejezés?

Szálláskatalógus, de inkább úti leírás. Az elnevezés a bédekker
re, a patinás lipcsei Baedecker cég híres útikalauz-sorozatára rímel 
(amit finomkodva „bédekker”-nek is szokás volt ejteni, és ami nél
kül magára valamit is adó „úri utazó” a XX. század első felében 
nem indult útnak). Tehát az ilyen útikönyv, beszámoló, helyrajzi 
térkép, valóságos „baedecker” azokról a tájakról és műemlékekről, 
amelyekben a távoli országok és a „regényesség varázsa testet ölt”.

A bibliofíl Bozóky míves munkái
A Központi Antikvárium 101. aukcióján, 2006 novemberében a 

36. tételszám alatt pílismarótí Bozóky Gyula: A Felvidék hazatér
című verses (1022 versnyi) krónikáját tűzte árverésre. A könyv 
1938-ban készült, bejegyzése szerint feljegyezte és könyvbe írta a 
szerző, p. (ilismaróti) B. (ozóky) Gy. (ula) ny. (ugállományú) m. 
(agyar) kir. (ályi) vezérkari ezredes, terjedelme 98 levél, 191 beírt 
és festett oldallal. Ehhez csatolva egy másik munkája is kalapács alá 
került, Kárpátalja hazatér címmel, mely stílusát tekintve verses 
krónika, 1939-ben készült, 98 levél, 186 beírt és festett oldal terje
delmű.

Hogyan jellemezte az árverési katalógus Bozóky Gyula e két 
egyedi készítésű, hazaszeretetről árulkodó művét?

„Az első bécsi döntés előtörténetének és a bevonulás eseménye
inek versben való elbeszélése, ha nem is irodalmilag, de minden
képpen óriás teljesítmény. Ha még tekintetbe vesszük a pontosan 
megrajzolt térképeket, valamint az események jelentősebb szereplő
it, fontosabb jeleneteit és a visszacsatolt városokat, kisebb helysége
ket ábrázoló színes és élethű rajzokat is, csak elismeréssel adózha
tunk a kötetek készítőjének. A szerző Nagyvárad elcsatolása után 
települt át Gödre, ahol aktív közéleti szerepet vállalt, díszpolgárrá is 
választották, és közterületet neveztek el róla. Nagy réti Tamás a Gö
di Almanach 1999. évi kötetében megjelent életrajzában ismerteti a 
család története mellett azt a tényt is, hogy Bozóky szülővárosában. 
Nagyváradon már a repatriálás (hazatérés) előtt is (!) kézzel írt és il-
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lusztrált könyveinek eladásából tartotta el családját (!), de később is 
sokat írt és festett. Az árverésre került kötetek kézzel festett, címe
rekkel díszített pergamenkötésben, közös festett vászontokban ke
rültek az antikváriumban bemutatásra.”

A két kis alakú kötet kikiáltási ára 20.000 forint volt, azonban le
ütéskor hihetetlenül magas összegért, 340.000 forintért talált új gaz
dára (azt nem tudni, korábban ki volt a tulajdonosuk, és milyen mó
don jutott a könyvekhez).

Bozóky Gyula a felsőgödi egyházközség História Domusát (ház
történetét) munkája során 1927-től 1952-ig, egy negyedszázadon át 
a bemutatott és árverésre bocsátott útikönyvek stílusában kiemelke
dő színvonalon írta, rajzolta, festette, díszítette. Az egyházközség 
történetét bemutató könyvnek e néhány míves lapját a következő ol
dalakon mutatom be az Almanach Tisztelt Olvasóinak. A bemuta
tott három oldalas munka egy díszes levél magyar fordítása, melyet 
eredetiben, latinul írva 1949-ben a Szentatyának küldtek el Rómá
ba. Az iniciálékkal gazdagon díszített, csodálatos levél nemcsak az 
egyházközségnek, hanem az egész településnek maradandó kordo
kumentuma. Bozóky Gyula ekkor már, mint az egyházközség dísz
elnöke szerepel az aláírók között. A levél, mint alkotás kvalitásait 
megismerve talán érthetővé válik az árverésre bocsátott két piciny, 
összesen 377 oldalas kötet kiugró leütési ára.

A rendszerváltás után, 1991-ben az Önkormányzat a templom
nak helyet adó felsőgödi piacteret, valamint egy utcát is a jeles gö
di közéleti személyiség munkássága előtt adózva, Bozóky Gyuláról 
nevezett el.

Zárásként jegyzem meg, érdekes párhuzam fedezhető fel a fel
sőgödi templomépítő Bozóky, és a szintén nemesi sorból kikerült, 
ugyancsak világi elnök és templomépítő (1932) a szomszédos 
Sződligeten letelepedett dr. karpfensteini Jantsits Tibor 
(1891-1975) vallás- és közoktatásügyi miniszteri titkár élete és lo
kálpatrióta munkássága között -  azonban ennek részletes taglalásá
ra, ezen dolgozatomban nem tértem ki.
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Köszönet a História Domus Felsőgödiensis rendelkezésre bocsá
tásáért Országh Tibor plébános-esperes atyának!

Forrásirodalom:
Ki volt pilismaróti Bozóky Gyula nyugállományú vezérkari 
ezredes? (Nagyréti Tamás, In,; Gödi Almanach 1999, Göd, 
1999) 126-157. oldal 
História Domus Felsőgödiensis
Keresztény magyar közéleti almanach I. II. (Pátria Rt, Bp., 1940) 
139. oldal
Központi Antikvárium katalógusa, 101. aukció (2006. novem
ber)
Pest megye Trianon után (Szerk.: Frühwirth Mátyás, Bp., 1930) 
424. oldal
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J eszfeni. magyar főváros Közelében feKvő Fe l 5Őg ö d

Község hívei 25  évvel ezelőtt, nsgyrészl sajáf munKájuKKai 
románsfiltj szép lemplomol cpttetteK ,az első világháború ulání 
legmosbhi^viszonyoK Között, oem pénzünK,sem anyagúmé 
nem volt. oly erős hitte) ¿5 aKaraltal láttunK nexi a mun- 
K án aK , hogy a templomot 1 éven belül felépitettüK. 
pátoKtől megfosztott hazanKban aKKoriban még pénzért sem lehe
tett épületfat Kapni; de az isteni Gondviselés soKszor Valóban 
csodálatos módon juttatta el IpozzanK az éppen szüKségeltanya- 

goKat.^^miKor a templomunK befedésere Került a sor, a 
i 'S ^  megáradt D una folyó hullámai nagy bőségben Vetet- 

'^ t é K  partuTiKra a  szüKségelt faanyagot.
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md9i.ó̂ i)tÜgiészből KaphniK adomáî oKa» és egyÍK 
legnagyobbjóSrevőnKCC.MRRTiNDALE angol Jezsnla 
/\tga l̂ öiíából tóbb Ízben cziKKeK jelenteKmeg 
3 víiágsajtöban hemptomunK csodáblos épileserol.
J IÉ2U S Sz e n t  S z ív é n e k  ajánlottuK  templomun- 

Kal é s  m a r  rfezdelbfln a  S z ű z  NlRRtn hsziée^. 

tö reK ed h ö n K . M g rS cK O crrE R ázaK K o rilo u R  
0 Es >tarbe5) puspoK a s z e n t  b a r la n g  5zobránaK bűntásál^ándéK ozb  
bm pioniunKnaK ^ ^ l^ S ia b ro l^ a  b a r b n g  forrásvizében megmárloWa, 
m e g s z e n le lb  «  azza l a  K ív án ság g a l Kúk»C€Í,l7o g y a z  M agyarorszá

gon ,a  Reönvjm  M flR iflK i v ^ b a n a  io u rd e s i^ z ú z a n y á l Kép-

V i5 ^ e .C D in d azQ K  KiK « s z o b o r^ Ö H  imadKoznaK,cpp m eghall- 

g a la s b a n  (o g n aK részesü ln i,m in H ja  m ag áb an  L o ü R O E 5 * b cn  Kér 
n ex  a  5 z u Z '  scg il& égél.

1̂̂ ^  z  crtcKes szobrot 2*t evvel czelőH’ országos ünnepség
^^Kertíében be^eztúK (őisienlell VemplomunK »íonseKrált- 

flLTftRE F«n- dláiara.melyela épp lez^ bH m ^ ror-  
S23^ BoiDosnssroNY ÉVE cmléKcre díszes marvány- 

^ o llá n a  é^lettuPKál. K '  ourdesí SzuzftNVANHK ezaz 
egész magyarorszigon eggedúb szobra,most már salában mélb> Kere- 
leK Közöl bit’dehv.JESuls IIÍMMIICWLÉC Co*«£»»TÍoii* és várja 
M/wmoíöw& ,  ,

S 2 E N T 5 E 6 E S  « T Y B N K Í
■ ^  ^^^KilenczVcnőt szazáéKUan KáMÍKUS FEiSŐeÓO-neK 55oo 

ĥ>e most azért csedeiiKSiENTsésCOHEZ bo^anel;«
fi lourdesi pöspőK infenciójánaK T negfádöcn.lem j^om ünK  

ez  o llá ra  Lo u r d e s í  k e g y o l t á r  Id^essen.melunélaz 

ő saes lou rdesi bűcsÚK elrBjerbetÓK iennéneit. J S C m ö sa  
KőmyéR népei m ár Kezdcrtren e lza ran d o K o U aK  id e  é s m a b m d y  ^  

l é  é s ib ib n a l lérdéÍK  hötúI az oitárí. bolm ár nárványbblácsKa b'^de- 

H ;b o g y ,,'^ K n íA  s e g i te t^ f  o l l á r s z á m ir a  Különbiksü cn-

g e d é y e z é s é  ké^ k  e rre  2 fo b á s z ra :

.,IDfl6Y/U?0RSZÁ6 PATRÓn ÁJA DRÁöAJÓ 0. íZANYÁNK 

KÍLOÜROCSBAN KUe LENTETTED h ogy  t e  szeplő t elen  F06AM-
TATASVA6Y, KÖNVÖRÖ6J E R E T T ü NH!

M
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SlEMTATTÁwKTÓLjóvÁljagvjort ésengdéltjfezell 
szöveggel leTTnéncK azutín szenlKépemK eUálva.minl ^  
ol̂ arunK l?ivaiajos fohá52á>íal1̂  ísszük ^  neméljÖK.boQy ^  
e ia  »  üdvösen elfogja jnáyi feni a

Kszlddel' és bőséges áldás fog béóle áradni 
®^g€5z \7azanKra. Cfléty IjiHel.imjénységgd 0 szer«- 

lelfel esedezonK ezérta rférésönK tójesiféséérl és buzgó imáinKban 
KénŰK a Szentévben ISTEN bőséges áldásai Szentatvánkra 
© gyb̂ ẑ özségŰTiKre pedig Szentséceo pápai áldásaf Kérve
flPOSTOLFEJEOELM» SZENT KEZEIT CSOKOLVa TTiaradünK

szentatyán KMAK

igazszcwl-enel és a  legtnélyetó Vödoiabal 

n  FELSŐGŐDi CQYHÁZKÖZSÉG 3500 híve nevében  :

FELSÓ&ÖDÖM.lgVg KARÁCSONY HAVR9BN

világi einöK. egyb̂ l̂ elnö^

e K r á
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.. AZ IGAZNAK EM LÉKEZETE ÁLDOTT,.." 
IPÉLDABESZÉDEK 107/A)

LELKIPÁSZTORAINK;

BENE ZOLTÁN
TEMPLOMÉPÍTÖ LELKIPÁSZTOR

1936 -  1970

HÉDER LÁSZLÓ
1970 -  1993

Emléktábla a felsőgödi református templomban



VIZVARY VILMOS

BENE ZOLTÁN
(1906 -1990)

A TEMPLOMEPITO 
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Mennyire felgyorsult az élet! Gyermekkorom lassú, biztonságos 
és bizalommal teli évei hol vannak ma már? A nagy rohanást csak 
egy-egy szerettünk, barátunk, kollégánk vagy volt osztálytársunk, 
közeli ismerősünk halála-temetése szakítja meg egy-egy pillanatra, 
azután szaladunk tovább. Valahogy nem akarunk sem a múltba, sem 
a jövőbe nézni, csak a pillanat adta feladatra. Már nyaralni sem já
runk, csak a munka köti le minden percünket-gondolatunkat. Mint
ha ez az egész élet csak a rohanás kedvéért lenne! Milyen jól jön 
ilyenkor egy kis figyelmeztetés „odafentről”! Nem a tömegkataszt
rófákat okozó szerencsétlenségekre gondolok -  a sárlavinákra, szö
kőárakra, hurrikánokra, árvizekre -, sem az egyéni tragédiákra, 
amikor valaki a hajszától infartust kap, sztrókot vagy elalszik a vo
lánnál -  hisz mindezek az én világképemben nem „égi” hanem na
gyon is ellentétes jelek: arra való figyelmeztetések, hogy nem csak 
a felső erők munkálkodnak, hanem a Diabolosz, a Szétdobáló is, aki 
„mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”. (IPt. 
5,8.)

A nyocvanas években egy újságíró az egyik napilapban így írt 
egy afrikai törzsi háború tömegmészárlásait kommentálva: „Az a 
baj, hogy az emberek egy része még hisz úgy-ahogy valamiféle jó 
istenben, de azt, hogy a gonosz létezik, szinte senki sem hiszi.” Bár
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Bene Zoltán -1956

ő maga nem volt hívő, a világ go
noszságainak hihetetlen magas fo
kát látva rájött: létezik egy ember
nél hatalmasabb erővel bíró gonosz 
lény, aki szítja az emberek közötti 
ellentéteket. Ez alapján viszont azt 
is belátta, hogy létezik egy ennél 
nagyobb Valaki, aki visszatartja ezt 
a rombolásra biztató hatalmat, hi
szen már régen elpusztult volna 
minden a földön, ha ez nem így len
ne. A borzalmas népirtásból és an
nak megfékezéséből jött rá ISTEN 
létére. Milyen nagy kegyelem, 
hogy a keresztények mindezt a 
BIBLIA tanításából tudják -  de en
nél többet is: azt hogy az „odafent- 

ről” jövő befolyás természete egészen más, nem az erőn, erőszakon 
alapuló. Csendes belső hang szól hozzánk: szelíden rávezeti figyel
münket a jóra. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az ÉN LEL- 
KEMMEL! azt mondja a SEREGEK URA. (Zak. 4,6.) Kérlel, és 
nem utasít bennünket. Mire az a nagy rohanás, a szerzés láza -  állj 
meg! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot meg
nyeri, lelkében pedig kárt vall.” (Mk. 8,36.) Azt hiszem, nekünk 
nagyon nagy szerencsénk volt, hogy egy olyan lelkész igehirdetése
it hallhattuk már gyerekként, mint Bene Zoltán, aki a BIBLIA világ
képét oly módon tárta elénk, hogy ez által világszemlélétünk az 
egyetlen IGAZSÁGNAK megfelelőre formálódott. A „szelíd kérle- 
lést” közvetítette felénk, de Diabolosz sötét manipulációit is felfed
te. Nagyon hálás vagyok neki hiteles, erővel teli beszédeiért és éle
te példamutatásáért, amikkel az IGAZSÁG IGÉJÉT beleplántálta 
szívünkbe. (Jak. 1,18., Jn. 17,17., Zsolt. 119,160.)

A hála csekély megnyilvánulása csupán, ha megemlékezünk sze
mélyéről a település történetének krónikájában, a valódi hála az, ha 
élete történetéből tanulunk. Élete például szolgál mindazoknak, akik 
a „keskeny úton” akarnak járni. Sorsa, helytállása megmutatja, mi is
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e földi létben a dolgunk. Hiszen csak kevesek tudják mi végre is va
gyunk a világban. Nekünk ő így tanította, amint azt Pál apostol 
Timótheusnak: „Harcold meg a Hitnek szép harcát, nyerd el az 
Örök Életet, amelyre hivattattál... ” (ITim. 6,12.) Ha bibliai tö
mörséggel fogalmaznánk meg Bene Zoltán életrajzát, majdnem 
olyan summássan el lehetne intézni, mint Noéét vagy Jóbét. Mit is ír 
róluk az ÍRÁS? „Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak 
között. ISTENNEL járt Noé.” (IMóz. 6,9.) Hasonlóképpen Jób: 
„Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő.” 
(Jób 1,1.) Ha azonban ilyen rövidre fognánk Bene Zoltán életének 
bemutatását, a mi megromlott természetünk nem lenne képes tanul
ni ennyire tömör, lényegre törő megfogalmazásból. Ezért megkísére
lem a mi állapotunknak megfelelően részletesebben, eseményekkel, 
gondolatokkal bővítve visszaidézni életének főbb állomásait.

Bene Zoltán Gyulán született, azt Alföld délkeleti sarkában, 
1906. november 7-én. Édesapja református igazgató-tanító volt a 
városban. Öt gyermeke született, akikkel otthon volt a felesége, így 
gondos nevelésben részesülhettek. Lajos fia orvos lett Gyulán, Fe
renc mérnök Budapesten, Margit óvónő, Zoltán református lelkész, 
a legfiatalabb Sándor pedig könyvelő a gyulai termelőszövetkezetnél.

Bene Judit keresztanyjával -  1956
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Bene Zoltán a teológiát Budapesten végezte, ahol 1928-ban diplo
mázott. A pályát Sáfár Béla parókus lelkész mellett kezdte el Vá
cott. Kezdetben a Váci Fegyházban látta el a református rabok lelki 
gondozását és vasárnaponként a részükre tartott istentiszteleteket. 
Kisvácon volt a parókia, a váci Kőkapun túl, a börtön meg a kapu 
közelében. A Váci Fegyház igazgatója pár évvel később (1935-39 
között) Schüszler Rezső. A Schüszler család szerette a fiatal lel
készt, így vasárnaponként meghívták ebédre. (A két család között a 
kapcsolat a mai napig is megvan: az igazgató úr lánya, Schüszler 
Margit, Bene Zoltán egyik gyerekének, Jutkának a keresztanyja.)

A börtönben végzett munka mellett hamarosan más feladatot is 
kapott. Ki kellett járnia Felsőgödre és Alsógödre megtartani a heti 
istentiszteleteket a felsőgödi és alsógödi református híveknek. Elő
dei, Sáfár Béla két segédlelkésze, Papp Béla és Rohonczy János 
Alsógödön először a Floch-féle „hosszú ház” egyik osztálytermé
ben (a mai művelődési házzal átellenesen), a Pesti út Duna felőli ol
dalán felváltva, havi egy-két alkalommal tartották a vasárnapi isten
tiszteleteket, majd amikor 1928-ban megépült az imaház és Bene 
Zoltán Vácra kerül, ő már az imaházban tarthatta a gyülekezeti al
kalmakat. „A harmincas évek közepétől már rendszeres heti isten
tiszteletek voltak.” (Id. részletesebben Dr. Széli Andrásné: Soli Deo 
Glória -  Egyedül Istennek dicsőség c. írásában. Gödi Almanach -  
1999, p. 212, ill. 210-217) A felsőgödi hívek is fellelkesednek az 
alsógödi imaház építése nyomán. Az ifjú segédlelkésszel közösen 
nagy álmokat szőnek: templomot akarnak létrehozni. „A református 
templomot a gyülekezet 1934-ben kezdte el építeni adományokból, 
amelyeknek szűkös volta azonban négy éven át szüneteltette a mun
kát, míg végül 1938-ban folytatták az építkezést.” (Id. Kisbaczoni 
Benedek Csaba: Felsőgöd története c. írását. Gödi Almanach -  
1996, p. 60) A templom Sütő Jenő és László Nagyszalontáról Göd
re települt építészek tervei alapján és az ő vezetésükkel készült. (Sü
tő Jenő leánya, Irén, Ind néni, ma abban a házban él a felsőgödi vas
úti állomás közelében, a Kisfalud! utcában, ahol a Bene család la
kott 1947-től 1981-ig. Bene Zoltán gyermekei baráti kapcsolatot 
ápolnak vele gyerekkoruk óta núnd a mai napig.)
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A felsőgödi templom készülése közben Bene Zoltán és egy 
alsógödi (kertvárosi) leány, Csemeki Irén között -  családi elbeszé
lés szerint -  amolyan „első látásra szerelem” jött létre mindkét rész
ről. Mind a ketten azt mondták ismerőseiknek az első (istentisztele
ten történt) találkozás után: „Ezzel emberrel összekötném az élete
met”. Micsoda kegyelemben részesült Bene Zoltán, hogy élete két 
hatalmas „ajándékát” egy napon kapja! Az esküvőjüket a felsőgödi 
templom felszentelésének napján, 1939. augusztus 6-án az új temp
lomban tartják. Ekkor már van mire alapozni a házasságát: 1936. 
augusztus 1-től a Sződligeti-, Felsőgödi- és Alsógödi Társegyhá
zaknak a vezető lelkésze lett -  mindhárom gyülekezet megválasz
totta lelkipásztorának az akkor már közel nyolc esztendeje náluk 
szolgáló 33 esztendős segédlelkészt. „A Dunamelléki Református 
Egyházkerület közgyűlése 1937. november 18-án határozatban 
hagyta jóvá a felsőgödi-alsógödi-sződligeti fiókegyházak társegy
házként való anyásítását.” (Id. Ráksi Miklós: Maraña Tha -  Urunk 
jövel. c. írását. Gödi Almanach -  2000, p. 29)

Az esküvőn -  1939. augusztus 6.
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Amikor megnősült, Felsőgödön a vasúton túlra költöztek, egy bé
relt lakásba, a templom közelébe. (A felsőgödi gyülekezetnek 
ugyanis arra már nem volt ereje, hogy a templommal egyidejűleg pa
rókiát is építsen. Ez csak a 1970-es években történik meg, és abba 
már a következő lelkész, Héder László költözik.) Az ifjú pár életé
nek ekkor jön egy nehéz, de boldog időszaka: egymás után, két hul
lámban jönnek a gyerekek. Irén („Kisirke”) 1940-ben érkezik, Zol
tán 1941-ben, majd pár év „megpihenés” után Tamás 1946-ban és 
Jutka 1947. április 17-én. Amikor a kis Jutka pár hetes, átköltöznek 
a felsőgödi állomás Duna felé eső oldalára, a Kisfaludy utca 5. szám 
alatti villába. Ez lett a gyerekek „édes otthona”, ahol felnőttek.

Az apuka karján Kisirke, az anyukáéban Zoltán -  1943

Bene Tamás így emlékszik vissza a gyermekévekre: „Édesapám 
hivatását mint lelkész és mint ember, teljes tudással és odaadással 
teljesítette. Mindig készült az istentiszteletre és a különböző szolgá
latokra. Segíteni az embereken! -  mindig így élt és így is tanított
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minket.” Télen-nyáron, fagyban-hóban, esőben-viharban, nyári hő
ségben, hosszú éveken át kerékpárral kellett-lehetett mennie a szom
széd községekbe. Alsógödre és Sződligetre az istentiszteleteket meg
tartani, hiszen mindig időre kellett odaérnie és ez busszal, vonattal 
nem volt lehetséges. „Milyen kimerítő volt ez fizikailag -  sokszor az 
ujjait a nagy fagyokban csak nehezen tudta a kormányról levenni, 
nyáron meg a hőség volt szinte elviselhetetlen a fekete ruhában.”

Bene Zoltán az alsógödi frissen konfirmáltakkal 1963-ban. 
Álló sor balról:

Szűcs Imre, Kiss József, Bene Zoltán, Tóth Lajos, Baranyai István. 
Az ülő sor: Gál Ildikó, Kovács Éva, Boros Judit

Minden nehézség, mostoha körülmény dacára örömmel szolgált. 
Igyekezetét áldás követte: az ateista idők ellenére egyre több fiatal 
konfirmált és egyre nőtt mindhárom gyülekezetének lélekszáma. 
Örömét csak fokozta, hogy gyermekei is bekapcsolódtak a templo
mi szolgálatba: Kisirke jó pár évig harmóniumozott az istentisztele
teken, a másik három gyerek pedig a harangozásban és a késő őszi-
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kora tavaszi, téli (vaskályhás) fűtésben jeleskedett. Tudjuk, hogy 
aki az igaz úton halad, aki hittel szolgál, azt is megkísérti az Ellen
ség. Három társegyházánál „túl jól állt ISTEN ügye”, így a „Szét
dobáló” el akarta szakítani híveitől. 1945-ben és 1956-ben is jöttek 
külföldi gyülekezetek képviselői hozzá, lakást, kocsit, jólétet kínál
va, csak menjen ki hozzájuk a tengeren túlra, Amerikába. O a HIT 
SZIKLÁJÁRA alapozva döntését, csendesen csak ennyit mondott a 
„kísértőknek”: „Engem idehelyezett a JÓISTEN, nekem itt kell 
szolgálnom. Itt maradok, amíg az egészségem bírja -  itt szolgálom 
az URAT.” Hogyan is hagyhatta volna el azokat, akik annyira a szí
véhez nőttek! Akikkel együtt építette fel a felsőgödi és a sződligeti 
templomot, akik közül feleséget kapott, akikkel együtt nevelkedtek- 
cseperedtek a gyerekei. Úgy érezte, ha híveit és olyan hűséges 
gondnokait, presbitereit, mint Scháffer Ferenc, Német József, Deb
receni Márton, Mihály György és Tóth Sándor elhagyná, az ÚR el
len vétene, ŐT hagyná cserben.

64-éves koráig szolgálta az URAT a három Duna parti társegy
háznál, 42 éven át. Akkor mozdította el őt egy tragikus esemény: a 
29 éves, vendéglátásban dolgozó Zoltán fiát 1970. május 8-án Ti
hanyban halálos közlekedési baleset érte motorkerékpárral. Ez any- 
nyira megviselte, hogy kérte a nyugdíjazását, és ez meg is történt 
még 1970-ben. Milyen jó, hogy ott volt még a három gyerek, hogy 
nem kellett egészen a jóbi mélységekig zuhannia. (Jób egy napon 
veszítette el 8 fiát és 7 leányát és minden vagyonát, majd ez sem 
volt elég Sátánnak, borzalmas fekélyekkel is megverte, és lelkileg 
elhagyták barátai és a felesége is.) Bene Zoltán és neje a többi gye
rekeiben, majd később az unokáiban kapott az ÚRTÓL vigasztalást. 
Kisirke, Irén fogorvos lett és ekkor már 30 éves. Tamás, aki zongo
rista lett, 24 és Jutka éppen ekkor végez a Bárczy Gusztáv Gyógy
pedagógiai Főiskolán, 23 -  azaz már mind felnőttek. Irén férjnél 
van, már nem lakik velük, de Tamás és Jutka még velük élnek, nap 
mint nap együtt osztoznak a szülők fájdalmában. Végül a mély fáj
dalmat csak hosszú évek múltán Jutkánál és Kisirkénél született 
unokáik tudják feloldani. 1978-ban Juditkánál megszületik Timea, 
majd 1980-ban Péter, közben pedig Kisirkénél megérkezik a 
lekisebb Zoltán („III.”) 1979-ben.
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A nagypapa Tímeát tartja ölében, Jutka kislányát, 
a nagymama pedig Kisirke babáját, ( III.) Zoltánt -  1980

A nagymama (Csemeki Irén, Nagyirke), Bene Zoltán hűséges 
társa már csak rövid ideig tud örülni a három unokának, mert 1981- 
ben ő is követi Zoltán fiát, nagy űrt és újabb fájdalmat, szomorúsá
got hagyva maga mögött. Bene Zoltán teljesen egyedül marad a fel
sőgödi -  még mindig bérelt -  házban, de csak rövid ideig, mert Jut
ka otthonába hívja, Budapestre. Ő elfogadja a hívást, elköltözik Bé
kásmegyerre a kisebb lányához és unokáihoz. Nincsen sok hely, de 
az egyik szobát a nagypapa kapja meg. Előbb öten vannak a 3 szo
bás lakásban, majd 1985-től, a kis Anna megszületése után hatan, de 
kora tavasztól késő őszig kint vannak Felsőgödön a régi „édes ott
honban”. Az unokák élvezik a vidéki lét örömeit, a felnőttek pedig 
a régi barátok kedves társaságát, a gyülekezet soha nem múló sze- 
retetének melegét. Közel tíz évig tart ez a keserédes periódus, a társ 
hiánya miatti fájdalom és az unokák okozta öröm időszaka, azután 
betegsége ledönti lábáról, már állandó felügyeletet igényel. Ekkor 
Irén lánya veszi magához, nála, Szécsényben tölti életének utolsó
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Bene Zoltán sírja „Felsőgödön”, a 
Jácint utcai temetőben -  2007

EPILÓGUS

évét, 1990-ben, 84 éves korá
ban bekövetkező haláláig. 
Amikor már nagyon rosszul 
volt, készülődtek, hogy a kór
házba bevigyék, TEREMTŐJE 
megsegítette őt: nem kórház
ban, hanem szerettei körében 
szűnt meg a hűséges pásztor 
szívének dobogása.

2006. november 7-én lett volna Bene Zoltán 100 esztendős. Az 
egykori hívek nagy része már követte őt minden élők útján -  a por
ba, amelyből vétetett -  , de emlékezete még mindig élő, és az irán
ta érzett szeretet nem halványult el azokban, akik az ő szolgálata 
idejében konfirmáltak. Nem felejtették el a hű pásztort. Miután ké
sei utóda, a gyülekezet ma szolgáló lelkipásztora Szotyori Nagy Gá
bor, Bene Zoltán három élő gyermeke és az illetékes presbiterek 
megbeszélték miképpen emlékezzenek méltóan, elhatározták, hogy 
maradandó jelet állítanak Bene Zoltánnak és az őt követő Héder 
Zoltán lelkésztársának felsőgödi gyülekezet templomában egy már
vány emléktábla formájában. A tábla avatására gyermekei jelenlét
ében Bene Zoltán születésének 100. évfordulóját követő ötödik na
pon került sor hálaadó istentisztelet keretében. Az istentiszteleten 
Szotyori Nagy Gábor prédikált. A megemlékezés alapigéje Pál 
Apostol Zsidókhoz írt levelének 13, 7-8. verse volt.
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„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották nék- 
tek az ISTEN BESZÉDÉT, és figyelmezvén az ő életök végére, 
kövessétek hitöket. JÉZUS KRISZTUS tegnap és ma és örökké 
ugyanaz.”

Az istentisztelet záróaktusa a koszorúzás volt. A templombejá
ratnál, az előtérben felszerelt márványtáblára két koszorú lett fel
függesztve. Az egyiket Bagdi József gondnok helyezte el gyüleke
zet nevében, a másikat pedig Pokomics István gondnok helyettes.

A koszorúzók főhajtása a koszorúk elhelyezését követően

Az istentiszteletet követően a rokonok, barátok és ismerősök ré
szére a templom közösségi termében kis fogadást rendezett a gyüle
kezet. Bene Tamás Antwerpenből jött haza erre a jeles alkalomra, 
dr. Bene Irén és férje Szécsényből, Bene Judit Békásmegyerről. 
A vendégek közül azok, akik nem voltak beavatva az ünnepség elő
készületeibe, kérdezgették, hogyan született az ünnepség és emlék
tábla gondolata, az alsógödi és sződligeti gyülekezetbeliek pedig ar
ról kezdtek el beszélgetni, hogy az ő templomaikban is szeretnének 
emléktáblát elhelyezni a két lelkész emlékére, hiszen náluk is Bene
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Zoltán és Héder László szolgált 1936-70 illetve 1970-93 között. 
Fontos tehát, hogy a nyomuk itt is megmaradjon. ISTEN dicsőségé
re, hiszen amikor emléktáblákat állítunk, tudjuk, hogy azokkal nem 
embereket, hanem ISTENT dicsőítjük. Mert ha valaki méltóvá vált 
a megemlékezésre, az csak ISTEN kegyelméből volt lehetséges. 
Ahogy a 90. Zsoltárban olvassuk: Láttassák meg a TE műved a 
TE szolgáidon és a TE dicsőséged azoknak fiain!

2006. november 12-én a szeretetvendégségen 
Az ülő sor balról: Bene Judit, Bene Irén, Bene Tamás, Szotyori Nagy Gábor 

és Bene Irén férje: Bállá Tibor. Tamással és Irénnel Jeszenszky István 
alsógödi presbiter beszélget, akinek anyai nagyapja, Kóczán Mór, nyugdíjas 
lelkészként néha helyettesítette Bene Zoltánt az alsógödi istentiszteleteken

Az asztal körüli beszélgetéseket és az ünnepséget beárnyékolta 
egy közeli tragikus esemény: „Kisirke” fia, Zoltán (III.), Bene Zol
tán négy unokájának egyike, 2006 nyarán autóbaleset áldozata lett. 
Irénke szíve ugyanúgy megtört, mint egykor szüleié, amikor az ő 
Zoltán (II.) fiuk meghalt. Csak az ő bánatában nem maradt földi vi
gasztalóként a többi gyerek, mint szüleinél, mert egyetlen gyerme-
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kük veszett oda. Csak Égi vigasztalásban reménykedhetnek -  csak 
Ő enyhítheti fájdalmukat idővel. Mi lett a többi unokából? -  kérdez
te Judittól az egyik vendég csendesen. „Tímea lányom most 28 
éves, ő tavaly ment férjhez, a Károlyi Gáspár Református Egyetem 
magyar szakán végzett, de jelenleg egy kereskedelmi vállalatnál 
dolgozik. Reménykedünk benne, hogy előbb-utóbb a tanári pályán 
is lesz hely számára. Péter, aki 26, és még velem lakik Békásmegye
ren, cukrászként Szentendrén dolgozik. A harmadik, a legkisebb is 
felnőtt már: Annamária 21 éves, üzletkötő egy parketta gyártó cég
nél. Tamásnál nincsen gyerek, így édesapám-édesanyám családfa
törzsén ők a három legfiatalabb ág, a három unoka. Talán Tímeáék- 
nál lesz majd először dédunokája a szüleimnek, ha a JÓISTEN is 
úgy akarja.”

Az A-f-V, a Gödi Ifjúságért alapítvány egyik régi álma ezen a dél
utánon megvalósult. Már hosszú évekkel ezelőtt szerettek volna egy 
ösztöndíjat indítani Bene Zoltán református lelkész nevével, de nem 
találták a kapcsolatot a családdal. Az alapítvány alapító-kurátora és 
a család képviselői megbeszélték, hogy a 2006-2007-es tanév vé
gén a Huzella Tivadar Általános Iskola egy olyan tanulójának nyúj
tanak négyéves ösztöndíjat középiskolai tanulmányaihoz, aki igyek
vő és tehetséges tanuló, de szülei kevésbé tehetősek és jól jön a csa
ládnak a legkisebb segítség is. Az alapítvány és a család, Bene Zol
tán nevében és nevével, így is próbálják szolgálni az élet egy kis 
megnehezült részét, hogy kövessék AZT, AKI számukra a példa, 
AKI „széjjel járt, jót tévén”. (Apostolok cselekedetei 10,38)
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Az „édes otthon", Göd-felső, Kisfaludy u. 5.

Bene Zoltán 74 éves korában 
1980

Bene Zoltánná, Cserneki Irén, 
1943-ban
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Bene Zoltán gyermekei

Bene Irén az emléktábla avatáskor Bene Tamás az emlétábla avatáskor

Bene Judit 2003-ban Bene Zoltán (II.) 28 évesen -  1969
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Bene Zoltán unokái

Bállá Zoltán (III.) 23 évesen -  2002 Korponai Péter 23 évesen -  2003

Korpánál Tímea II évesen -  1989 Korponai Annamária 18 évesen -  2003



SAFRAN EDINA

Az alsógödi mozi
Az Alsógödi „ELITE” Mozgószínház 1925-től működött, ame

lyet 1932-ben hangos filmszínházzá fejlesztettek. (Új Révai Lexi
kon, in: Alsógöd címszó)

Eredetileg ELITE Filmszínháznak nevezték kb. 1938-ig.Később, 
idegen hangzású neve miatt RÁKÓCZI Filmszínházzá keresztelték 
át. Ezt a nevet viselte megszűnéséig.

Az első némafilm vetítések a Bittér vendéglő kistermében, még 
alkalomszerűen, tölcséres lemezjátszó zenei kíséretével, magyarázó 
és tréfás kikiáltóval történt.

A gödi vendéglők, egy többtermes részből és egy hozzáépített já
tékteremből álltak.

A Biciklista Nagy vendéglő 1902-ben épült és az akkor megren
dezett Budapest -  Göd kerékpár versenyről kapta a nevét.

Az 1887-ben Oroszlányban született Horváth Gyula vendéglős 
1922-ben Alsógödön önállósította magát. Feleségével és nevelt fiá
val (unokaöccsével) a mai Kossuth térnél laktak, egy jelenleg is lát
ható épületben, az új református templom szomszédságában.

A ház telkén hátul volt egy kis „házmester lakás”, ebben laktak 
Haszlerék.

Hogyan is nézett ki abban az időben a „Biciklista”?
A Pesti út felől a félkör alakú hat lépcsőn mentünk be egy nagy 

terembe, szemben a hosszú pult, hátúira nyílt egy egyszámyas ajtó 
a konyhára.

A nagyteremből balra nyílt egy kétszámyas kitárható ajtó a bel
ső terembe, onnan nyílt egy ajtó a félkör alakú nagy teraszra, de a 
konyhából is ki leheltet jönni a teraszra. A konyhából nyílt egy ajtó
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Az épület jobb oldalán A Biciklista Nagy Vendéglő felirat alatt 
„ Bejárat a Moziba”

jobbra a lakásba, sima két szoba volt. A hátsó termében volt a sön- 
tés, majd a biliárd és kugli terem.

1931-ben Horváth Gyula a hátsó játékteremben beindította az ál
landó mozit, a vendéglő vezetését unokaöccsére bízta.

Hetente kétszer a biliárd asztalokat oldalra tolva történtek a ve
títések .

Maga a moziterem egy nyújtott, téglalap alakú helyiség, melyet 
már a '40-es évek elején nagyobbítani kellett, ezért a mai József At
tila utca felé hozzátoldottak. A vasút felőli végénél helyezték el a 
színpadot. E fölött feszült a mozivászon. A terem padlója nem lej
tett a vászon felé, hanem teljesen vízszintes volt. Mégis jól lehetett 
látni a megemelt vetítővászon és az eltolt széksorok miatt.

A terem közepén, annak hossztengelyében egy 150 cm széles 
„út” húzódott, ami a bal és jobb oldali ülőhelyeket választotta el 
egymástól.

A jegyeket Gyula bácsi árusította, Haszlerné és lánya Magdi vol
tak a jegy szedők.

A nézők négyféle helyre ülhettek, ki-ki a pénztárcája szerint. 
A gyerekek a harmincas években 20 fillérért válthattak jegyet köz
vetlenül a vászon elé, a két sor padra. E mögött a támlásszékek
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következtek, ezeknek nem volt karfájuk, s 40 fillérért lehetett ide ül
ni. Mögöttük a zsöllye székei, melyek már karfával is el voltak lát
va, s ide 60 fillér volt a jegyár. A legkényelmesebben azonban azok 
nézhették a filmeket, akik a terem leghátsó részébe, a zsöllye mögé 
ültek. Itt egy dobogón 4 box sorakozott, s mindegyikben 4-4 karfás 
támlásszék. Ez volt az ún. páholy, ahová 90 fillérért adták a jegyet.

A támlás- és a zsöllye székeket egy hosszú léccel egymáshoz 
rögzítették, ezáltal nem lehetett őket elmozdítani a helyükről.

A mozi közönsége egyben tükrözte a község társadalmi helyze
tét is: a tisztviselői -  és az értelmiségi réteg a 60 filléres zsöllyékre 
váltott jegyet, míg a támlás székeket a munkások, alkalmazottak 
foglalták el. Az ő gyerekeik ültek az első 2 sor padjain is. A páholy 
boxaiból inkább a „zsöllye-társadalom” szerelmes párjainak sóhaja 
szállt a vászon felé.

A vetítő gépész Bajusz József, a községi villanyszerelő mozgás- 
sérült fia volt.

Mikor Gyula bácsi eladta a jegyeket, eloltotta a villanyt, bejött és 
felintett, hogy kezdődhet a vetítés. Amennyiben valaki késett, kezé
be nyomta a jegyet, és fejből mondta „Ülj a 8-as sor 4-be”, ugyanis 
fejből tudta az üres helyeket.

Ha valaki elkésett, azt csak a filmhíradó utáni szünetben enged
ték be.

A hőskorban még két szünetet tartottak előadásonként. Az elsőt 
-  mint említettem -  a híradó után, a másikat a film felénél, amikor 
tekercset kellett cserélni. A szünetben kinyitották a terem északi ol
dalán lévő kétszámyú ajtókat. Aki akart, ki is mehetett télen a folyo
sóra, nyáron viszont a mozi ill. a Biciklista Nagyvendéglő kertjébe. 
Ez alatt Haszler néni egy permetező pumpával szagosított vizet per
metezett a mozi légterébe, közben Magdi lánya sósperecet és cukor
kát kínált a közönségnek. A szünet végét mindig villany csengő je
lezte. Az első csak a figyelmeztető jelzés volt, a másodikra viszont 
már be kellett menni, mert az ajtókat becsukták.

Az épület ma is látható a Pesti út 72. sz . alatt, ami ma a Belga 
Söröző. Ha a biliárd asztalok helyére odaképzeljük a fölhajtható 
székeket, az olajos padlót, máris a '30-as, '40-es évek községi mozi
jában vagyunk.
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Heti két filmet játszottak, szombaton két előadással. A mozi a 
hétvégeken rendszerint tele volt, főleg, ha magyar filmeket játszot
tak. Az 1930-as években főként magas színvonalú magyar filmeket 
vetítettek. A Hunnia filmstúdió szerelmi és romantikus filmek, tör
ténelmi feldolgozások tömkelegét készítette. Esetenként még néha 
ma is látható: Szent Péter esernyője. Nem élhetek muzsikaszó nél
kül, A királyné huszárja, A csúnya lány. Az új földesúr. Egy villa 
eladó.

A kor jelentősebb színészei: Simor Erzsi, Vaszary Piri, Kiss Ma
nyi, Szeleczky Zita, Szörényi Éva, Murád Lili, Karády Katalin, 
Csortos Gyula, Páger Antal, Latabár Kálmán, Jávor Pál, Nagy Ist
ván stb. Főként Jávor Pálért és Karády Katalinért rajongtak az ellen
kező nemű mozilátogatók.

Az amerikai filmek közül a Tarzan, a Stan és Pan és a Chaplin 
vonzottak legtöbb nézőt.

A '40-es évek elején már egyre több német filmet is vetítettek, 
pl.: a Krüger apót, mely a búr háború hőséről szólt; az Alcasar cí
műt, mely a spanyol polgárháborúról; és az Egy mindenkiért címűt, 
mely Horst Wessel S.A. legény életéről és haláláról szólt. A Lützow 
Sasokban német vadászrepülő pilótákat láthattak a téma iránt érdek
lődők. A magyar háborús filmeket az Üzenet a Volga-partról és az 
Egy nap a világ képviselték.

Előadások a front ideérkezéséig folytak, 1944 december 6.-án 
még volt előadás. A film előtt Gyula bácsi ismertette a hadiállást és 
elköszönt a nézőktől.

„Honfitársaim holnap itt lesznek az oroszok” -  a mozi szünetel.
1945 nyarán kezdődött újra a vetítés (a vetítőgép kezelésében 

Bajusz József mellet Király Emil is részvett 1947^8-ban) még csak 
egy-két film tükrözte a szovjet filmgyártást. (Tovaris P.) Az ameri
kai filmek viszont elég nagy számban jöttek Alsógödre is (Quadal 
Canal, Waterloo Bridge háborús és a Gilda szerelmes film).

Az előadások (1946-ban) hétközben naponta 5-kor és 7-kor, va
sárnap pedig még 3-kor is kezdődtek.

Beindították a vasárnap délelőtti matinékat, hogy a nagymiséről 
elvonják a fiatalokat.
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Gyorsan beindult a magyar filmgyártás is. Sikerfilmek: Valahol 
Európában, Mágnás Miska, Különös házasság. Állami áruház.

Az 1952-es államosítás alapvetően nem befolyásolta a helyzetet. 
A Pestmegyei Moziüzemi Vállalat lett a tulajdonos. Horváth Gyula 
maradt a vezető, a gépész továbbra is Bajusz Jóska.

Erre az időszakra emlékszik egy akkori fiatal;
„1946-ot írunk. Elmúltak a harcok borzalmai, kezdett visszatér

ni a normális élet. Nekünk, gyerekeknek és felnőtteknek is a mozi je
lentette akkor a ritkán elérhető szórakozást. A mozigépész teendőit 
Bajusz József, egy mozgássérült fiatalember látta el. Mi, gyerekek, 
nagyon jó viszonyban voltunk a barátságos, hibás beszédű gépész
szel, aki néha-néha felengedett bennünket a gépházba, hogy pár 
percig kukucskálhassunk a kémlelő nyíláson, csak „Horváth bácsi 
meg ne lássa ”. .

Sokszor a pénzhiány miatt csak vágyakoztunk a mozira.
Ilyenkor beosontunk a nyitott ajtón a függöny mögé, és egy kes

keny résen próbáltuk nézni a vetítést, amíg észre nem vette Horváth 
bácsi, a „mozis”. Rajtakapásnál legtöbbször leültetett a földre ben
nünket, és onnan élvezhettük tovább az izgalmas látnivalókat.

Néhanapján, hébe-hóba kaptunk egy kis pénzt a szülőktől, ami az 
első vagy második sorba szóló ülőhelyre elegendő volt. Itt mindig 
elzsibbadt a nyakunk, mert a mozivászonra meredeken kellett fel
nézni. Sokszor a gépház alatti külső falra tapasztottuk fülünket, 
hogy legalább a hangját élvezhessük az áhított „mozinak”, ha már 
pénzünk nem volt a jegyre. Rendkívül izgalmas volt.

Egy szer-e gy szer a „mozis bácsi” aprópénzért is beengedett az 
előadásokra, de ekkor a színpadon lévő függöny mögé kellett tele
pedni. Ez nagyon kényelmes volt, mert senki sem ült elénk és oldal
ról, kb. I m-ről bámulhattuk a vásznat. Nem sokat láttunk, és a 
hangszóró is zavart egy kicsit.

60 év távlatából visszaemlékezve a gyermekkori emlékekre, Hor
váth bácsi mozija felejthetetlen élményekkel ajándékozott meg ben
nünket”.

(Ráth Tamás visszaemlékezéseiből)
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1954-ben a nagy forgalom kinőtte a kis mozit, ezért átépítésre 
bezárták, Horváth Gyula tovább már nem folytatta.

Ideiglenesen a Venczel (volt Bittér) vendéglő játéktermébe he
lyezték, ami ott a felújítás befejezéséig működött. Méretre azonos 
volt az előző teremmel, de a nagy távolság miatt a közönség meg
csappant. Gács néni lett a pénztáros. Bajusz József vetített, a jegy
kezelésbe Venczelné is besegített, a vezető talán ideiglenes megbí
zással Venczel Vilmos volt, vagy már Fodor Kálmán.

Erre az időszakra emlékszik Inkey Alice:
„Az alsógödi Rákóczi mozgó minden előadásán ott ültünk az el

ső sorban. A Rákóczi-induló nekem a mai napig egyet jelent a mo
zival. Ha meghallom a zenéjét -  ezzel a dallammal kezdődött a heti 
filmhíradó -  az orromban érzem a kis alsógödi mozi olajos padló
jának a szagát, hallom a felcsapódó székek nyikorgását, és a sava
nyúcukor papírjának zizzenését. Emlékszem a későn jövők siető lép
teire, az elemlámpa tétova, ide-oda rebbenő fényére, a jegykezelő 
néni suttogására, amint ellentmondást nem tűrve ülteti odébb a mél
tatlankodó mozirajongókat. Kezdődik a híradó, lassan elülnek a za
jok, mindenki elhelyezkedett, s a csendben elkezdődik, a nagyfilm. 
Felhangzik Kerekes János zenéjével az Állami áruház dala (1952): 

Egy Duna-parti csónakházban.
Nagy a jókedv minden nap...

énekelte Petress Zsuzsa és Gábor Miklós egymás szemébe feledkez
ve a strandon.

(Inkey Alice: Alsógödi Amarcord. Folpress K. 2006. 25-26.0.)

1956 is közbeszólt, az építkezés 1957-ben fejeződött be.
A modem kis mozi, előcsarnokkal, oldalfolyosós vészkijáratok

kal és vetítő gépházzal rendelkezett.
Belső terem emelkedett padozattal, színpaddal, két hátsó páholy- 

lyal készült.
Húsz sor volt a nézőtéren, kb. 150-200 férőhely.
A kezdőszemélyzet 1957-ben: Fodor Kálmán a vezető. Bajusz 

József és Bemáth László gépészek.
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Gács néni a pénztárban

A csapat (Aggoth Zsóka gyűjtése)
Jobbról balra: Anton István vezető, Hanuska István, Bernáth László gépész, 

Gács néni. Aggott néni
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A pénztárban Gács néni már nyomtatott jegyet árul, kis büfé és 
ruhatár, amit nem nagyon vettek igénybe. A büfét Hanuskáné üze
meltette.

Gács Dezsőné a pénztáros (1951-1967), aki 1963-ban kapta meg 
a tízéves Törzsgárda kitüntetést és az avval járó 300 Ft. jutalmat.

Aggoth Sándomé jegyszedő, takarítania és fűteni is kellett 
(1951-1967-ig). A gyerekek csak „mozis néninek” hívták. A köte
lezően előírt tűzoltó Sólyom László volt.
1959-től Anton István lett a vezető 1978-ig.

Erre az időszakra esik az alábbi történet.
Aggoth Zsóka, Ilonka néni, lánya arra emlékszik, hogy a Körhin

ta (készült: 1955) bemutatójára, a felújított moziba Törőcsik Mari is 
eljött. Vendégelésként csak egy zsíros kenyeret fogadott el zöld pet
rezselyemmel, ezért Aggoth néni szaladt haza és tett eleget a furcsa 
kívánságnak. A művésznő dedikált fényképpel köszönte meg a szíves 
fogadtatást Anton Istvánnak.

A dedikált fénykép
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Anton bácsi, mint vezető roppant fegyelmet tartott. Elég volt vé
gig sétálnia a sorok mellett, a hangzavar elült.

A színpadon fellépett Lola néni bábszínháza, kabaré, bűvész mű
sorok színesítették a palettát.

Anton bácsi Balázs Istvánt kérte fel a vezetésre 1968-ban, de két 
hónap után felmondott, mivel a vállalat a forgalom után akart fizet
ni.

Gács néni 1968 január 1-től ment nyugdíjba, és pénztárt 
Hanuskáné vette át, a büfét pedig édesanyja.

Ekkor kezdődött a gödi mozi második reneszánsza, megjelentek 
a nyugati filmek, francia-olasz remekművek : Félelem bére, Salemi 
boszorkányok. Királylány a feleségem, Pitkin, Louis de Funes, 
Femandel, Római vakáció stb.

1966-ban Bajusz József nyugdíjba ment és Czakó Menyhért lett 
a gépész, tekercselője Kis János egészen 1975-ig. A tekercselő fel
adata volt a film vasúti átvétele, a moziba szállítás és a tekercselé
sek elvégzése. A műsorról levett filmmel kapcsolatos észrevételeket 
egy külön dobozba csomagolva a filmmel együtt a tekercselő adta 
fel a vasútra.

1970-ben kicserélték a gép
házat, két géppel folyamatos ve
títés indult, szélesvásznú és szí
nes filmeket is tudott vetíteni.

1975-ben pár hónapig gépész 
Frey László, tekercselő Nagy Jó
zsef, főnök Anton István , és egy 
jegy szedő, takarító és fűtő is volt 
Visnyovszki Józsefné, ezt a 
munkát végezte egy ideig 
Horváthné is.

A nagyobb propaganda érde
kében bevezették többek között a 
10 alkalomra szóló nyugdíjas 
bérleteket. A legolcsóbb jegy 
áráért ( 2 Ft) bármely filmre, bár
hová ülhetett a néző. £gy műsor 1978-ból

a l s Og ö d

február 2-től feburuár 28-ig

2— 5 Zsoldoskatona 
6— 7 Kísértés 
9— 10 Vértestvérek 

11—12 Bob herceg 
13— 14 Gyémánt akció I—II.
16— 17 Egy lány Chicagóban 
18— 19 Különös ügynök 
20—21 Volt egyszer egy vadnyugat 

I—II.
23—24 Fehér hajó 
25—26 Chaplin revü 
27—28 Égő pajták
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XtiLoet Qhfug^dif/u!

Felhívás a nyugdíjasoknak

A televízió elterjedésé
vel fokozatosan csökkent a 
mozilátogatók száma.

Amíg a televízió bele 
nem szólt az életünkbe, a 
mozi mindenütt és minden
ki számára elérhető ismeret- 
terjesztő és szórakoztató 
szolgáltatás volt.

Eleinte mindennap, ké
sőbb már csak bizonyos na
pokon tartottak nyitva, vé
gül elsorvadtak, megszűn
tek. Egy-egy orosz filmen 
4-5 ember lézengett.

1990-ben egy héten 4 
napig játszott, minden elő
adás 18 órakor kezdődött.
1990 év végén a mozi vég
leg bezárt.

A Rákóczi Filmszínház 
bezárásakor a berendezési 
tárgyakat mind egy szálig visszavitte a Pest megyei Moziüzemi 
Vállalat. Az önkormányzat 1 Ft-ért kapta meg a mozit. A jelenlegi 
tulajdonos 2000-ben vásárolta meg.

Egyelőre ennyi fért a dióhéjban, de az alsógödi mozi történeté
hez még bizonyára sokaknak lesz hozzáfűznivalójuk, kiegészítésük, 
észrevételük. Bár sok személyt kerestünk fel, mégis konkrét adatot 
csak elvétve kaptunk, így azok jelentős része tájékoztató jellegű.

Pártunk és állomunk (ontos felodotónok tekinti nyugdíjasainkról voló 
gondoskodást. Ennek egyik fontos része az aktív pihenés, a szórokozós 
elősegítése: pl. a kedvezményes nyugdíjos mozibérlet, melyet mo mór 
o nyugdíjas nem dolgozó hózastórsa is igénybe vehet.
Mo is egyik legnépszerűbb szórokozósi lehetőség o mozi. Változotos 
műsorról, széles műfajskólávoi — vígjáték, krími, társodolml dróma, 
zenés filmek — szeretnénk elérni azt, hogy mindenki megtalálja o 
kedvére voló, ízlésének és igényének megfelelő filmet,
Legyen On is fiimszínhózunk rendszeres vendége.
A legjobb helyekről élvezheti a műsort a fllmszínhóz legolcsóbb hely 
órán, tehót 2 3 C ’Ft-ért A mozibérlet 10 filmre érvényes és lehetőséget 
biztosít orra, hogy On kedvezményesen és jól szórakozzék.
Részletes felvilógosítóst o filmszínház üzemvezetője vagy pénztóroso 
nyújt Önnek, s egyben mindig biztosíljók az On szómóro a filmszín
ház egész havi programját Is.

Szeretettel várjuk
a filmszínház dolgozói 

Pest megyei Moziüzemi Vállolot

Adatközlőimnek hálával tartozom:
Gács Ferenc, Némethné Gács Valéria, Juhosné Aggoth Zsóka, 

Pártos Judit, Ráth Tamás, Inkey Alice, Polgáréi Lajosné, Begányi 
László, Anton Ildikó, Czakó Menyhértné, Polgárdy Lajosné, Frey 
László és főként a cikket megalapozó Gyüre Jánosnak és Balázs Ist
vánnak.



POZSONYI TIBOR

Pozsonyiék Gödön

Az alábbi cikk, nem véletlenül kezdődik az egyik szerkesztő, 
Gyüre János keresztnevén való megszólításával. Az írás szerzője, az 
általa írottaknak, rendhagyó módon a levél formát választotta csa
ládja és alsógödi életük bemutatására. Ez a mód szokatlan ugyan, 
de meglátják, hogy egy érdekes, jól megírt történetet olvashatnak.

Kedves János!
Vegyes érzelmekkel telve ülök neki az írásnak. Kedves leveled, 

amelyben arra bíztatsz, hogy írjak egy cikket a családunkról, a Gö
dön eltöltött éveinkről, s mindezt azzal, hogy az írást közölnétek a 
következő Almanachban, meglepett és igen csak váratlanul ért. Is
merve a korábbi kötetekben megjelent írásokat, azok mintha hivatá
sos történészek tollából kerültek volna ki, a témát illetően komoly 
kutatómunkáról, adatgyűjtésről tanúskodnak, -  ez most nem a cikk
írás előtti kötelező tiszteletkör -  ezt nagyon őszintén így gondolom. 
Nos én ilyen kutató munkára már nem igen vállalkozom, no meg a 
téma sem olyan, hogy ezt nagyon megkívánná. így én az emlékeze
temre hagyatkozom, ami ugyan már egy kissé kopottas. Azt szokták 
mondani, hogy ebben a korban már nem eszesedünk, de inkább me- 
szesedünk. Az emlékezet azért rendelkezésemre áll, „kéznél van”.

Az emlékezet alapján született írásban előfordulhatnak tévedé
sek, névelírások, kifelejtett nevek, ezekért előre is szíves elnézést 
kérek. A Gödön eltöltött évek fontosabb állomásairól, jeles esemé
nyekről, az akkor élt ifjúság életéről, időtöltéséről, szokásokról sze
retnék írásomban néhány képet felvillantani.
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Néhány mondat a Szüléimről: Édesapám Pozsonyi Géza (1989), 
korábban Pfozer Géza, atyai ágon az 1700-as évek második felében 
hazánkba telepedett sváb család leszármazottja. Az ősök Singenből 
telepedtek ide, ahol ma is több Pfozer család él. A névmagyarosítás
ra 1934-ben került sor. Az erről szóló Belügyminisztérium okmányt 
a következő oldalon láthatják.

Édesanyám Zsohár Ilona (1897) viszont anyai ágon a Makkos 
Hetyey nemesi család leszármazottja volt. A Makkos Hetyey család 
egy Sopron és Vas megyei família, Makkos Hetye helység, Sopron 
megyében fekszik, melyről a család az előnevét írja. A nemességü
ket Mátyás királytól kapták.
Édesapám egy életre elkötelezte magát a Magyar Allamvasutakhoz, 
ennek a ténynek az volt az akkori természetes velejárója, hogy a fél 
országot „bebarangolta” szolgálatteljesítés címén. 1920-ban esküd
tek Édesanyámmal, rövidesen Ercsibe kerültek, ahol forgalmi szol
gálattevő volt Édesapám. 1923-ban itt Ercsiben született Kornél bá
tyám. A következő állomás Isaszeg volt, itt már mint állomásfőnök 
teljesített szolgálatot, itt születtem én 1929-ben. Rövidesen Sorok
sár állomásra helyezték Édesapámat, ahol szintén, mint állomásfő
nök szolgált 1937 nyaráig.

Apám soroksári állomásfőnökként
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1937. nyarán kapta meg az újabb áthelyezést, az új szolgálati he
lye a Budapesti MÁV Igazgatóság volt. Ennek az áthelyezésnek 
volt a következménye, hogy záros határidőn belül át kellett adnunk 
a soroksári állomás épületében lévő szolgálati lakásunkat a követke
ző főnöknek. Az újabb lakáskeresés kapcsán került a választás Al
sógödre. Közel van Pesthez, szép, rendezett dunaparti település és 
sok vasutas lakik már ott, hangzottak el az érvek. Megszületett a 
döntés és ennek eredményeként 1937 nyarán Alsógödre a XVI. ut
cába (ma József Attila utca) költöztünk.

Lakásunk közvetlenül a vasúti megálló mögötti első, emeletes 
épület földszintjén volt. Az emeleten szintén egy vasutas család la
kott, Scholcz Ottó bácsi, a Felesége és Adrién lányuk. A házhoz tar
tozott egy kis házmester lakás is, ahol Schenk Józsi bácsi, a Felesé
ge, Annus és Erzsi lányuk laktak. Az akkori számozás szerint ez a 
ház a XVI. utca 30. számú épület volt. Hatalmas kert tartozott hozzá 
tele fákkal, bokrokkal, ez kiváló terep volt egy-egy jó kiadós hancú
rozásra a barátokkal. A kert hátsó sarkában volt egy nagyon prakti
kus, igen hasznos kiskapu, ugyanis a reggeli készülődés közepette 
ha meghallottuk a jó öreg 424-es mozdony markáns pöfögését miu
tán elindult a gödi állomásról, a kiskapun kisétálva a hátsó peron 
részre érve, vidáman elértük még a vonatot.

Abban az időben még igen szép, rendezett és tisztán tartott kis 
megálló volt az alsógödi állomás. Két vasutas család élt az állomás 
területén és adták a szolgálatot felváltva. A Pápai és a Kraviár csa
lád. A megálló közvetlen környezetéhez tartozott még a kis trafik, 
no meg a Gergely féle cukrászda, ahol rengeteg finomsághoz jutha
tott az ember. Mi gyerekek persze jobbára a fagylaltot favorizál
tuk. Az állomással kapcsolatban eszembe jutott még egy név, illetve 
a tulajdonosa. Jó pár éven át, főleg tavasztól őszig szinte tartozéka 
volt a megállónak, ott ült az átjáróhíd kertvárosi lejárója előtti pá
don és az elmaradhatatlan pipa lógott a szájából. Várta a Pestről ér
kező vonatokat, azokkal jövő esetleges reménybeli ügyfeleket. O 
volt Torkos bácsi az ingatlan közvetítő. Már odaköltözésünkkor 
elég rozzant állapotú volt, de még hosszú időn keresztül jellegzetes 
figurája volt az állomásnak.
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Miután elültek a költözés vihara által korbácsolt rendetlenség 
hullámai, nagyjából elrendeződtünk, helyükre kerültek a dolgok, 
igyekeztünk felfedezni új otthonunk környezetét. Nyár lévén, ter
mészetesen a dunapart, a szépen gondozott strand területe volt igen 
gyakorta felfedező utunk célállomása. Rövidesen megismertük a 
strand őrét, mindenható felvigyázóját, a jó öreg Lieszkovszky bá
csit. A strandtól a Xl-es utcáig (Kossuth Lajos utca) rend volt, tisz
taság, fegyelem uralkodott a fennhatósági területén, a szeme min
dent meglátott. Máig sem tudom, hogy csinálta, de ma is hálás szív
vel gondolok rá. Szépek voltak a strandon a Hősök fái, melyek 
mindegyike a derekán egy táblácskával, hirdette az első világhábo
rúban elesett hős katona nevét és emlékét. E fák árnyékában emlé
keztünk évről évre hőseinkre egy-egy májusi vasárnapon, a Hősök 
napján. Ezeken a megemlékezéseken mindig sokat voltunk, diákok, 
cserkészek, leventék és a község lakosai. Ünnepi beszédek, szava
latok, énekek hangzottak el, melyeket hallgatva ha csak egy mák
szemnyit is, de építették az emberek bensőjében a hazaszeretet ér
zését, ébren tartották a haza iránti kötelezettség gondolatát.

Emlékszem rá, felfedező sétáink során, amikor leendő iskolám 
hollétét kutattuk, elvetődtünk a sajnos csak volt kis fenyves, illetve 
a „feneketlen tó” környékére. Rendkívüli hatással volt ránk 
Alsógödnek ez a kedves színfoltja, a tenyérnyi kis fenyves erdő, 
mely oly sűrű volt, hogy fényes nappal is sötét volt a belsejében, 
szinte harapni lehetett a fenyők illatát. A hangulatot még fokozta az 
erdő sarkában meghúzódó bagolyvár, és az erdő szélén lévő kedves 
kis evangélikus templom sziluettje és a meredély aljában megcsilla
nó, nádassal szegélyezett feneketlen tó víztükre. Akkor még létezett 
a „felső” strand a fehérre meszelt kabinsorával, hatalmas fákkal sze
gélyezett gyepes terével, fövenyes partjával, szemben vele a kisszi- 
get csábító panorámájával.

1937 nyara az ismerkedés jegyében, igen gyorsan eltelt. Szep
temberben kezdődött az iskola. Bátyám, Kornél a pesti Munkácsy 
Mihály utcai Kölesei Ferenc gimnázium ötödik osztályában folytat
ta tanulmányait, én viszont az alsógödi elemi népiskola harmadik 
osztályában koptattam az iskolapadot Kehrer tanító néni fennható
sága alatt. A ködös múltból az alábbi neveket tudtam felidézni, akik
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vélhetően az osztálytársaim voltak: Brunszkó Laci, Huszár Jóska, 
Dömény Feri, Sági Tibi, Király Laci, Vizvári Gyuszi, Meszlényi 
Zoli, Christofoli Márió, Lamár Jóska, Pintácsi Laci, Temesvári Irén, 
Matusek Erzsi, Papp Erzsi, Harminc Jani, Tóth Lívia, Piros Klári és 
Galántai Juci.

Gyorsan és észrevétlenül rohant el velünk az a két év, melyet az 
elemi iskolában együtt töltöttünk. Kedves emlékként maradnak 
bennem a közös ünneplések. Anyák napja. Hősök napja. Madarak 
és fák napja és az ezekre való lázas készülődés. Még ma is számban 
érzem az első áldozás utáni, az iskola udvarán rendezett vendégelés 
során kapott kakaó édes ízét, a foszlós kalácsot. Úgy vélem, akkor 
az ünnepek lényegét a magunk szintjén megértettük és őszintén ün
nepeltünk. Akkor az iskola nem csak betűvetésre, olvasásra, számo
lásra tanította meg a nebulókat, hanem az „ízig-vérig” pedagógu
sok, közösségi embert is igyekeztek nevelni a tanulókból.

Emlékezetes marad számomra a szódás Etelka néni, aki Rigó ne
vű lovával vontatott kocsival járta a községet és árulta a szódavizet. 
Ha a tanítási idő végén járt az iskola környékén, pillanatok alatt 
megszálltuk a kocsiját és vidám csivitelés közepette utaztunk vele 
egy vagy két utcasarkot.

Többen „farkaskölykök” lettünk, ez a cserkészetet megelőző 
időszak ifjúsági csoportja volt. Az első cserkészotthon az iskola to
ronyszobája volt. Kicsi volt, de számunkra nagyon kedves és szíve
sen töltöttük benne az időt. Ott is sok hasznosat, szépet és nemeset 
igyekeztek vezetőink belénk táplálni és persze sokat játszottunk a 
közösségben. Vidám énekünktől sokszor volt hangos a cserkész ott
hon. Igen vonzóak voltak számunkra ezek az összejövetelek, őrs
gyűlések, szinte vártuk a következő őrsgyűlés napját. Előfordult, 
hogy valamelyikünk rossz fát tett a tűzre és ha az oly mértékű volt, 
a következő őrsgyűlésen nem vehetett részt az elkövető és bizony 
akkor ezt komoly büntetésként éltük, élte meg a fenyített. Rend volt 
és fegyelem, de nem a drákói szigor eredményeként, hanem mert a 
lassan-lassan nyiladozó értelmünkben tudatosult, hogy ez a helyes 
és számunkra is az a jó.

A hétköznapokban is rend volt. Kispiac, hétvégi nagy piac, Etel
ka néni is szinte menetrendszerűen közlekedett. A hét mindig azo-
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nos napján megjelent a háznál a pirospozsgás arcú fejkendős Zsuzsi 
néni, a „hátijával” Csornádról hozta a finomabbnál finomabb tejfölt, 
túrót, vajat, tojást stb. Időről-időre felhangzott a drótostót hangos 
ajánlkozása a lyukas edények foltozására, javítására vonatkozóan. 
Némelyik rímbe szedte a mondókáját és még némi dallamot is fab
rikált hozzá. Hangulatos volt és nagyon hozzá tartozott az akkori vi
déki léthez. Előfordult, hogy nálunk is volt javítandó edény, termé
szetesen végig figyeltem a munkáját, így ellesve a mesterséget. Ez, 
mint később kiderült, igen hasznos volt, mert a háború után ezek a 
derék vándoriparosok elmaradoztak, így volt alkalmam a gyakorlat
ban is bizonyítani, hogy sikerrel lestem el a mesterséget.

A család orvoslásra váró cipőit mindig én vittem át a Szilvást bá
csihoz, akinek a Pesti úton, a Molnár féle fűszerüzlet mellett volt a 
kis cipészműhelye. Egy-egy cipő leadását nem lehetett egy óránál 
rövidebb idővel megúszni, ugyanis a kis műhelyasztalka túlsó olda
lán is volt egy szabadon álló háromlábú szék, ide ülhetett a kuncsaft. 
Sokszor ültem én is ezen a széken, hosszan beszélgettünk, miköz
ben ő dolgozott és javította a cipőket, én meg itt is figyeltem amit 
és ahogyan csinál. Evekkel később bebizonyosodott, hogy a megfi
gyelésem itt is alapos és hasznos volt. Az akkori idők tárgyai, esz
közei, ruhái, cipői úgy készültek, hogy azok javíthatóak voltak. Ha 
az öltöny, vagy a télikabát megkopott, a szabó kifordította és ismét 
hordhatóvá váltak, a cipőt kétszer, háromszor talpaltuk, sarkaltat
tuk. Ma már egyre inkább ismeretlen dolog a javítás. Egyrészt, mert 
az a valami eleve úgy készül, hogy ha elromlik, eldobandó és lehet 
venni újat, másrészt az iparosok sem szívesen bíbelődnek holmi ap
ró javítással. Más világ.

A harmincas évek utcájának volt még egy jellegzetes hangja, a 
kőporos. Szekérrel járta a község utcáit és hangos „reibsam”, vagy 
kőport tessék kiáltással kínálta a súrolóport. Úgy vélem, hogy ma 
már őt is a drótostóttal együtt, mint a múlt kedves színfoltját említ
hetjük.

Különös atmoszférája volt Gödnek. Több szervezet, egyesület, 
baráti kör működött és ezeknek a működésük végső célja a község 
gazdagítása, szebbé tétele, az ott élő közösség szolgálata volt. Ha
mar megtapasztaltuk ezt és őszinte jó szívvel ajánlottuk a letelepe-
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dést Gödön közeli rokonainknak, akik Balatonalmádit elhagyva 
költöztek Gödre. Ők voltak a Pálfaiék, akik valaha szintén 
Pfozerként születtek e világra, de később Pálfaira magyarosítottak.

Édesanyám főfoglalkozása a család és a családi fészek gondozá
sa volt. Édesapám MÁV-tól kapott fizetése elegendő volt a szerény 
megélhetéshez, a két gyerek taníttatásához. Nem dőzsöltünk, de 
nem is nélkülöztünk. Nagy öröm volt számunkra, ha egy-egy tanév 
végén, elfogadható bizonyítványt produkálva Édesapánk egy kör
utazással jutalmazta munkánkat. Ezek az utak felejthetetlen emlék
ként vésődtek emlékezetembe, különösen azok, amikor uticélunk 
Erdély, vagy a Felvidék volt.

1939 nyarán elbúcsúztam a gödi általános, illetve elemi iskolá
ból és ősztől kezdve Koméihoz hasonlóan, én is bejártam vonattal a 
Kölcsey Gimnáziumba. A vonatokon külön diákkocsik voltak rend
szeresítve, táblával megjelölve a nekünk tanulóknak kötelezően 
ezeket a kocsikat kellett igénybe vennünk. Akkor még egy-egy sze
mély vonatot három-négy kalauz kísért, és ezek különös figyelmet 
szenteltek a diákkocsikra. A kalauzoknak akkor még tekintélyük 
volt és ha megjelentek a kocsiban, a pillanat töredéke alatt ártatlan 
báránykává változott a gyermeksereg. Persze a gyerek akkor is gye
rek volt, eleven, huncut, csintalan, de nem vandál. Hancúroztunk, 
ugrattuk egymást, kisebb bunyók is adódtak, de értelmetlen pusztí
tás, értékek tönkretétele merő szórakozásból, az ismeretlen volt a mi 
gyermekvilágunkban. Volt egy alacsony, vékony, szikár kalauz bá
csi, kecske szakállt viselt, neki volt a legnagyobb respektje. Ha el
hangzott a „jön a Kecske!” (így hívtuk) vészjelzés, mindenki elné
mult és megmerevedett, csupán a kerekek zakatolása volt hallható. 
Olykor-olykor előfordult, hogy az általunk túlzottnak ítélt szigorát, 
egy-egy jól irányzott rizsszemmel honoráltuk, melyeket a szódás
üveg üvegcsövéből fúvócsővé előléptetett fegyverből lőttünk ki a 
fülcimpája irányába. A találatot hangot hahota jelezte, no meg 
Kecske céklává változott feje. Reményeim szerint azóta már bizto
san megbocsájtotta nekünk az irányába elkövetett vétkeinket, és így 
utólag már én is megköszönöm szolgálatát, hogy vigyázott ránk. 
Mert azt tette. Sok-sok élmény kapcsolódik a diákkocsik történeté
hez, hosszú oldalakat lehetne erről írni.
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Hajói emlékszem 1940-41 telén történt. Általában a 14.23-kor 
induló vonattal mentünk haza, akkor is ezzel indultunk. Kegyetlen 
nagy tél volt. Szakadatlanul havazott és a nagy hideg miatt, porhó
ként leesett havat könnyedén hordta a szél. Késő délutánra értünk 
Újpestre itt ácsorogtunk egy darabig, majd menesztették a vonatun
kat. Neki is lódultunk, ám közben a szél sem tétlenkedett és az Új
pest és Dunakeszi közötti bevágásokat sorra megtömte hóval. Fél
úton elakadtunk. Se előre, se hátra. Hosszú idő után visszatolattunk 
Újpest állomásra, ott éjszakáztunk. Másnap a reggeli órákban sike
rült úgy szabaddá tenni a pályát, hogy végre negyed tízre értünk ha
za Alsógödre. Kalandos utazás volt. Szegény Édesanyám óránként 
járt ki az állomásra hírekért, mert hogy akkor még hírből sem ismer
tük a mobil telefont. Azon a télen volt a strandon olyan magas a tor
lódó jégből rakott jéghegy, hogy szinte elérte a csónakház magassá
gát. Sok szép fa esett áldozatául a jégnek, a jégtáblák szinte derék
ba fűrészelték a fákat.

Édesapám, egy a mai emberek számára érdekes okmány birtoká
ba jutott. Őt, Alsógöd Képviselő Testületé, hat évi Alsógödön való, 
életvitelszerű tartózkodás után, felvette a „Községi kötelékbe”. Er
ről Őt egy hivatalos jegyzőkönyv kivonatban értesítették. Ez a rend
szabály ma már nem létezik és az sem ismeretes, hogy ez a „státusz” 
milyen kötelezettségekkel és esetleges előnyökkel járt. Az okmány 
másolata a következő oldalon látható.

Ezek jegyében telt az 1943-as esztendő. Ünnepeinket még válto
zatlan külsőségek között tartottuk meg. Mi cserkészek lelkesen ké
szültünk és szerveztük a nagypénteken, nagyszombaton adott őr
szolgálatot a Szent Sírnál. Örök emlékké kövesült bennem az a ket
tő perc, amely időre megállt Gödön, augusztus 20. előtt az „Arany- 
vonat” és ez idő alatt én (is) álltam őrséget a Szent Jobb előtt. Hajói 
emlékszem, ekkor járta utoljára körbe az országot az Aranyvonat.

1943 karácsonyát megelőző időben érmelegítőket, pulóvereket, 
kesztyűket gyűjtött az ország, a fronton harcoló katonáink számára. 
Kegyetlen hidegről szóltak a híradások és itthon is megismerked
tünk a szénszünet fogalmával az iskolában. 1944 tavasza sem tarto
gatott sok jót az országunk számára. Március 19-én a németek meg
szállták hazánkat, Gödön az országúton német alakulatok masíroztak.
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A kivonat h i te lé ü l ;  

Alsógöd, 19A3. márci

(föíegyzF.

pattogó katonanótái
kat harsogva. Április 
hónapban megkez
dődtek a rendszeres 
légitámadások, az or
szág bombázása. Ti
zennégy éves kortól, 
tehát a levente köte
les korosztály ifjait 
éjszakai légoltalmi fi
gyelő szolgálatra osz
tották be. Bizonyos 
időközönként, már 
nem emlékszem mi
lyen gyakorisággal, 
ott kuksoltunk a gödi 
Hanecker villa tető
zetén kialakított meg
figyelő állásban és fi
gyeltük a környéket.
Ez kiváló alkalom 
volt arra, hogy a szü
léink részéről szigorúan tiltott élvezetnek hódoljunk és elfüstöljünk 
egy-két cigarettát.

Már a korábbi évektől kezdődően Prenoszil Gabi körül kialakult 
egy baráti társaság. Tízen, tizenketten lehettünk és ezekben a nehéz 
időkben még jobban összekovácsolódtunk. Majd minden szabad 
időnket együtt töltöttük és nagyívű terveket szövögettünk, sajnos a 
kegyetlen sors közbeszólt. Ősz elején elérte hazánkat a front, és 
megkezdődtek a hadműveletek. Még elkezdődött a tanítás az isko
lában, de az oktatás már nem tartott sokáig. Ősszel a falu apraja- 
nagyja ásta a tankcsapdát Csornádtól a gödi dunapartig. Sok éjsza
kát töltöttünk a határban, kukorica szárból eszkábált kunyhóinkban 
és egészítettük ki sovány ellátásunkat, parázson sült kukoricával. 
Akkor ez nekünk ifjúkban romantikusnak tűnt, holott mint utóbb ki
derült, messze nem arról volt szó.

A községi kötelékbe való felvétel okmánya
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Október végén, november 
elején, miután Szeged és Debre
cen is már orosz kézre került, a 
MÁV Igazgatóság a nyugati ha
társzélre települt, Mosonmagya
róvárra. Édesapámnak mennie 
kellett, a családtagok meg me
hettek. A család döntése értelmé
ben Édesanyám és én mentünk 
Édesapával Magyaróvárra, Kor
nél maradt itthon a lakásban ház
őrzőnek. Ováron minket egy 
kedves családhoz szállásoltak, az 
Igazgatóság pedig a várban ren
dezkedett be. itt töltöttük 1944 
karácsonyát, amikor Kornél 
meglátogatott minket. Beszámolt 
a gödi viszonyokról, események
ről, közölte, hogy feleskették őket katonának és most eltávozáson 
van. Édesapám próbálta őt meggyőzni, hogy maradjon ott velünk, a 
KSZV (Katonai Szállítás Vezetőség) vezetésénél legalizálják az ott 
tartózkodását, de O hajthatatlan maradt, visszaindult a társaihoz. 
Miután visszatért Budapestre, másnap bezárult az ostromgyűrű a 
Főváros körül. Többet nem láttuk.

Kornél bátyám

1945 tavaszán, amikor már Komárom is, Győr is az oroszok ke
zén volt, március első felében nagy sietve bevagonírozott a MÁV 
Igazgatóság maradványa és elhagyva az ország területét, Bajoror
szágba, Berg bei Schmidham-ba települtünk.

Történetünk folytatását, ha lehetőséget kapok annak megírására, 
a következő Almanachban olvashatják.



KÖZREADJA: 
GYÜRE JÁNOS

A sziámi király 
és érinthetetlen királynéja

Az alábbi történet, Nemeskéri-Kiss Géza (1886-1974) Francia- 
országban, német nyelven írt, „Mesél a vén vadászkalap” című 
könyvében olvasható, úgy gondoltam, hogy mivel Gödön, a korábbi 
időben sem volt gyakori egy királyi látogatás, helyt adunk a „ Gödi 
Almanach”-bán a fent említett könyvben leírt, a sziámi király rész
vételével lebonyolított, sólymokkal való, Gödön megtartott vadászat 
leírásának.

Kedves olvasók! Érdekes a két történet, érdemes elolvasni.

I. Prajadhipok, Sziám (ma Thaiföld a neve) királya, egyszer fe
leségével együtt Magyarországra látogatott, ahol Horthy kormány
zó a gödöllői királyi kastélyban ünnepi ebédet adott tiszteletére. Er
re én is kaptam meghívást és az asztalnál Őfelsége Minden Thaiföl
diek Királynéjának balján ültem.

A király európai műveltségű férfi volt, tanulmányait Etonban és 
Oxfordban végezte és kifogástalanul beszélt angolul. Jóllehet meg
volt már harmincéves, alig volt nagyobb, mint nálunk egy tizenhá
rom éves fiú, keze pedig olyan kecses és parányi, mint egy bakfisé. 
Őfelsége a királyné alig volt nagyobb férjénél, csak kissé testesebb, 
hasonlított egy kis arany Budha-szoborhoz. Sziámbán bizonyára 
szépségnek számított.

Ő is kitűnően beszélt angolul, ha egyáltalán megszólalt. De ezt 
egyelőre nem tette. A konyhafőnök minden tehetségét latba vetette, 
s a királyné most nyilván elmélyült annak felismerésében, hogy a 
magyar konyha mégiscsak ízletesebb a sziáminál. A harmadik fogá-
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sig mindenesetre egy árva mukkot sem szólt, olyan csendes volt, 
mint egy tó a sziámi dzsungel mélyén. Én pedig nem kezdhettem el 
a konverzációt, (társalgást) mert ugye egy királynét nem szólítunk 
meg, még akkor sem, ha éppen sziámi.

A negyedik fogásnál végre egész halkan és félénken megszólalt: 
„Vannak itt az erdőben vaddisznók?”
„Igen, felség sok disznó van errefelé.”
„Mennyi lehet itt egy vaddisznó súlya?”
„Az lehet akár négyszáz fontnál is több, (Egy font = 0,4535 kg.) 

ha éppen öreg kanról van szó”.
„Borzasztó! Nálunk sokkal, sokkal kisebbek...” majd rövid szü

net után: „És, hogy vadásznak önök itt vaddisznóra?”
„A vadászok felállnak és a hajtók feléjük terelik a disznókat.” 
„Igen, mi is hajtókkal vadászunk. De ha a hajtók elkezdenek ki

abálni, hogy disznó van a hajtásban, akkor mindnyájan fára má
szunk, mert hiszen a vaddisznó veszedelmes állat.”

Mostmár rajtam volt a kérdezés sora: „Vannak Sziámbán tigri
sek is?”

„O, sajnos sok tigris van ott.”
„És mit csinálnak akkor, ha véletlenül tigris kerül a hajtásba?” 
„Akkor... akkor, rögtön lefújják a vadászatot és mindenki azon

nal hazamegy.”
Közben vége lett a bőséges lakomának. A király szemlátomást 

nagyon élvezte az asztal örömeit. Az ebéd utáni kávézás közben a 
kormányzó így szólt hozzá:

„Felséges uram, megenged egy kérdést?”
„Természetesen!”
„Amikor egyszer, még mint korvettkapitány, Bangkokban jár

tam, egy sajátos történetet meséltek nekem, azt tudniillik, hogy Szi- 
ám királynéja érinthetetlen és aki a nép közül megérintené, azt lefe
jeznék. Egyszer állítólag az történt, hogy a Menam folyón rendezett 
ünnepség során a királyné csónakja felborult és őfelsége a vízbe 
esett, de senki sem vette magának a bátorságot, hogy megérintse és 
kimentse. így azután vízbe fulladt. Igaz lenne ez?”

„Természetesen igaz... Akiről a történet szól, az a nagyanyám 
volt!”
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Később I. Parajadhipok 
még annak a kívánságának 
adott hangot, hogy szívesen 
részt venne egy solymásza- 
ton, miután a sziámi dzsunge- 
lekben nem vadásznak sóly
mokkal. meghívtam saját bir
tokomra és el is jött.

Éppen a solymászatra való 
tekintettel, nálam a cirok és 
kukorica parcellák mindenkor 
hosszukban a fácánremizek (a 
fácáncsapatok tartózkodási 
helyei) felé vezettek, így tud
tam, hogy az ott felriasztott 
fácánok, mindig a remizek fe
lé fognak húzni. A kis felséget 
tehát az egyik remiz elé állí
tottam s legnagyobb örömöm
re a sólymok midig pontosan 
előtte, vagy a feje fölött csap
tak le a repülő fácánokra.

Nagy vidáman és lelkesen tapsolt kicsinyke kacsóival az érinthe
tetlen királyné ura, s a továbbiakban eszeveszetten rohangált árkon- 
bokron át a sólymok után, hogy királyi koronáját minden bizonnyal 
elvesztette volna, ha nem hagyta volna otthon, valahol Bangkok
ban!

A fővadászmester

A szerkesztő kiegészítése:
Miután Nemeskéri-Kiss Géza ebben a történet-leírásban kizáró

lag a sólymokkal történt vadászattal foglalkozott, a királyi látoga
tás néhány kisebb jelentőségű, de mégis említésre méltó, ahhoz kap
csolódó eseményével kiegészítem a fenti cikket.

A király és kísérete megérkezése előtt, már egy-két nappal meg
jelentek a kúriában és a környékén, valamint a vadászat tervezett 
színhelyén a polgári ruhás biztonsági emberek. Ok aprólékosan
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„feltérképezték” (bejárták) a terepet. Több mint valószínű, hogy a 
király Gödön való tartózkodása idején is, láthatatlanul a helyszínen 
tartózkodtak.

A koronás vendég érkezése előtt, két gépkocsival megérkezett 
4-5 kormányzói testőr, egy tiszt vezetésével „köznapi egyenruhá
ban” (nem a már ismert díszes öltözetben), akik háttérből, de látha
tóan követték a király mozgását.

A sziámi király, a felesége nélkül, a mai 2-es főúton jött gépko
csi konvojával (3-4 db gépkocsi), Alsógödön a Biciklista Nagyven
déglő után jobbra fordultak és a mai Alagút utcán haladtak tovább. 
A „Lukashíd” alatt átjutva, nem a mai Alagút utcán, az akkori, 
széles és poros Lukashidi úton közelítették meg a kúria épületét, ha
nem a már néhány évvel korábban Nemeskéri-Kiss Géza által meg
építtetett, salakos útburkolatú autóúton, ami az erdőben vezetett, 
párhuzamosan a Lukashidi úttal.

A király vadász ruhában volt. Ót a kúria előtt a házigazda üdvö
zölte és anélkül, hogy bementek volna a kúria épületébe, homokfutó 
(Sandlaufer) fogatba szálltak és a vadászat színhelyére hajtattak. 
Ott már felkészülve várakoztak a solymászok, kesztyűs kezükön a 
sólymokkal.

A vadászat után került sor a kúria ebédlőjében egy rövid, egy
szerű és mindenek előtt szűkkörű étkezésre, amely után a király au
tóba szállt és ugyanazon az úton, ahogy jött, kíséretével együtt visz- 
szatért Budapestre.



BATORFI JÓZSEF

Az „Ürgedomb” és lakói
Kezdetben volt a római castrum a Duna, azaz az Ister partján, a 

kikötő felett. A kikötő, amely hosszú évszázadokon át -  még az 
1930-as években is -  működött, bár ekkor már csak mint révkikötő, 
ott volt, ahol most az árvízi töltés elfordul a Dunától az Álba kert fe
lé. A pontos irányt a Rezeda utca mutatná, ha a Dunáig érne. Most 
az Karaly patak ásott medre is ott torkollik a Dunába. Ez a hely volt 
a kikötője számos „Ulmer Schachtel”-nek (ulmi tutaj), amelyek itt 
kötöttek ki az ide települő svábokkal az 1700-as évek elejétől kez
dődően. Innen már szekereikkel vonultak tovább, amint azt a mellé
kelt rajz is ábrázolja. A kép a mezőfényi (ma Foieni) plébános által 
szerkesztett nagyszerű monográfiából származik. Tavaly, 2006-ban 
küldték ott élő rokonaink. Apósom, néhai Martin István is e falu 
szülötte. Őse Martin Matthaus 1727-ben érkezett ide Oberaichból 
négy fiával, négy lóval és két tehénnel.
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Ebbe a kikötőbe érkeztek a 
mai Bécs tájékán (akkori ne
vén Vindobona) működött ró
mai téglaégető hatalmas tég
lái, amelyeket az elmúlt évek
ben a Contra Constantiam ása
tásai során tárt fel Mráv Zsolt 
régész. (Lásd erről a Gödi Al
manach 1994, 1996, 1999,
2000, 2003. évi köteteiben)

A honfoglaláskori magyar 
falu a „Templomdomb” vonu
latában, a felsőgödi labdarú
gópálya szintjén nyugat-keleti 
irányban húzódott a ma már 
csaknem teljesen beépített 
avarkori földvártól -  a Magán
tól indulva, amelynek sáncain 
áll az országzászló -, túl a 
vasútvonalon, a Kádár utca 
mentén. A kör alaprajzú temp
lom romjai a mai Kádár utca és a Teleki Pál utca kereszteződésének 
közelében voltak még láthatók a II. világháborút követő években is, 
majd ahogyan bevett szokás lett, széthordták az építkezésekhez. Az 
oklevelek „Ruszta” vagy „Puszta” templom néven emlegették. Az 
1200-as, 1300-as évektől a már zsellér sorban -  minden tulajdon 
nélkül -  élő gödiek a dömösi apátságot is táplálták, nagyböjt idején 
a Dunából fogott vizákkal. Valószínű, hogy a település törökkori la
kói is ezen a helyen éltek.

A falu belepusztult a csatározásokba. A törökök eltávozása után 
megjelentek a már említett bajorok, svábok. A térség szerencséjére 
Franz Mayer bajor serfőző nálunk telepedett le és bérbe vette a nagy 
privatizátor, Grassalkovich Antal itteni birtokát. Franz és fia József 
elindították és fellendítették a gazdasági életet. Az országúti gödi 
csárda csak száraz időben adott enyhet az utazóknak, csapadékos 
időben Göd és Vác között az út j árhatatlansága miatt létrehoztak
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egy másik csárdát, a mai Nemeskéri Kiss néven ismert tanyaköz
pontot.

1846-ig ezek voltak a lakott helyek. Abban az évben a vasút ki
térő állomást hozott létre Gödön is, hogy a szembejövő vonatok el
kerülhessék egymást. Az utazni vágyókat már naponta vonat szállí
totta, így az országúti csárda felszabadult, és mert a környék alkal
masnak bizonyult a versenyló tenyésztésre, megjelentek a külföldi 
zsokék, idomárok. Elkezdték építeni a villáikat a „Kincsem” istálló
tól déli irányban egészen a téglagyár északi kerítéséig. Az 1800-as 
évek végéig a kor ízlésének megfelelő parkokkal, virágágyásokkal 
körülvett 32 neoklasszicista, vagy szecesziós stílusban épített, tá
gas, levegős, nagy belmagasságú kis palota készült el az országút és 
a Duna között.

A következő parcellázás illetve beépítés az Alagút utcától vagy 
ahogyan akkor nevezték: a Lukashídtól déli irányban az országút 
és a vasút között történt, a mai József Attila utcától jobbra és balra 
egészen a MÁV alsógödi megállójáig. Ugyanekkor épültek az or
szágút mentén, a Duna felé eső oldalon, valamint a Felsőgöd vasúti 
megálló közvetlen közelében is a tágas villák. A többi terület szőlő, 
gyümölcsös, akácerdő, szántóföld.

Az I. világháborút követően a földek tulajdonosai újabb parcel
lázásokat hajtottak végre. A Nemeskéri Kiss, valamint a Floch 
Reichersberg birtokokon kialakított belterjes gazdálkodás tőkét igé
nyelt. Kivágták az akácerdőket, jórészt felhagytak a szántóföldi kul
túrával. A többiek mellett felosztották a mai Szent István utcától 
északi irányban egészen a két akkori községet elválasztó Karaly pa
takig a vasút és az országút közötti sávot, az „Ürgedombot”.

Jőrös András mérnök 1933 évi hiteles térképén az Állomás utcá
tól az Ürgedombokon már hatvanhárom családi ház látható. A tel
kek mérete meghaladta a 250 négyszögölet. A saroktelkek még na
gyobbak és drágábbak voltak. Ezért is épültek be legkésőbb. Látha
tó az u. n. Vadaskerthez tartozó réten (ma golfpálya) kiépített vízel
vezető árokrendszer. Az összegyűjtött vizet a névtelen patak vitte 
egy kettősnyílású híd alatt (a ma már nem működő kenyérgyár észa
ki végénél) át a kocsiúton, a volt Vasút utcán -  amely 1938-ig egy
szerű földút volt -  a mai Guttenberg utca -  Pesti út sarkáig, a Karaly
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patakig. Ezen a lapályon egészen a II. világháború végéig nem is 
építkezett senki a rendkívül magas talajvízszint miatt.

Amikor a MÁV az 1960-as évek végén áttért a villamos vonta
tásra, a nehéz mozdonyok miatt megszüntette a régi hidakat és a pa
tak vizét elterelte Felsőgöd felé, a talajvíz és csapadék elvezetésére 
Alsógöd község kiépítette a máig működő árokrendszert.

Meg is kezdődött a betelepülés. Az Ürgedombok ma már éppen 
olyan zsúfolt, mint a község ill. város többi része. A térképen már 
rajta van szüleim háza is, amely 1932-ben épült. A ház első bérlője 
Dániel csendőrtiszthelyettes volt. A ház körül jobbra-balra állam
vasúti alkalmazottak, iparosok építkeztek.

Kelendők lettek a saroktelkek is, kivéve azokat, amelyek még a 
II. világháború után is homokbányaként szolgálták az épíkezéseket. 
így a Vasút utca-Ilona utca; a Béke (ma Harang) utca és Vasút ut
ca, de főként a Béke tér és Béke utca találkozásánál lévők. Kimaradt 
egészen 1967-ig a Pesti út -  Béke utca sarka. Ott ugyanis 1945-ig 
leventepálya volt, lőtérrel és nagy gyakorlótérrel. Emlékét két gledi- 
cia fa őrzi. Negyven éven át ABC bolt és Örökös József autószervi
ze működött itt a legutóbbi évekig.

Leventepálya és a lőtér helye ma. 
Fotó: Bátorfi József
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Betelepült a „Nyolcas domb” is -  a hosszú ródlipálya hatalmas 
ugratókkal -  a mai Csokonai utcától a patakig.

A saroktelkek közül először Kemény Józsefné fűszerüzlete (ma 
Mikes Kelemen és Dózsa György üt sarok), majd a Kozelka féle üz
let (a Pesti úton) és Pólyák Istvánná fűszer és vegyeskereskedésé 
(Vasút utca -  Ilona utca sarok) épült be.

Kemény Józsefné fűszerüzlete ma. 
Fotó: Bátorfi József

,Kozelkáné” féle üzlet. 
Fotó: Bátorfi József



Gödi Almanach 161

Pólyák Istvánná boltja ma.
Fotó: Bátorfi József

A Hajas féle vendéglő a Pesti út és a Malvin utca sarkán akkor 
épült, amikor már nagyon puskaporos lett a levegő, érződött a hábo
rú közeledése.

Ha ma valaki a MÁV Göd állomáson veszi magának a bátorsá
got és a felvételi épületen át kilép a Pesti Ferenc térre (az első ma
gyar mozdonyvezető volt 1846-tól) és végignéz a Szent István ut
cán, mindenütt szép villákat lát. 1940-ben csak a sarkon állt Havas 
László kisiparos és kereskedő háza, mellette Felsőgöd felé a Vasút 
utcán laktak Solti Istvánék, Andrássyék, Kántor Babáék (osztálytár
sam volt, törvényszéki bíró lett), a sarkon Scháfferék Amerikából, 
majd Liptaiék. Ha itt befordulunk a mai Köztársaság utcába, rögtön 
a sarkon túl a Tavas-ék (Anti fiuk Ausztráliában halt meg), mellet
tük a Duna felé Szieber Ignácék (szép lányaikkal Évával és Mari
val), azon túl semmi, csak a Fő utcán Pest felé fordulva, az utca vé
gén Dr. Balta ügyvéd emeletes háza. Kinn az országúton a Bayer- 
féle lakatos műhelyig (szemben a mai Takarékszövetkezettel) sem
mi, csak a Magasházi és a Péter porta a sarkon a Kincsemmel szem
ben. Itt a vasút felé a Velvárték, velük szemben a Császárék. Vác fe
lé a Kincsem út sarkán élt két fiukkal a Pongrácz család, mellettük 
a Schéda (Selmeczi) és a Füzessy porta következett, majd a 
Schlezingerék (Szekeresék) akik az állomási trafikot is vezették.
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majd Aradiék és Klutentretterék. A Margit utca sarkán Grófék, Szil
ágyi Katinéniék -  itt volt gyermek Sváby Lajos festőművész -  mel
lettük három fiúval a Haczaiék és a sarkon a Polyák-féle bolt. Szem
ben velük homokdomb és a háztömb túlsó végén Poór Öcsiék. Az 
(akkori) Béke utca sarkán üres telek, tovább Véningerék, Schadenék, 
Tyukosék, Mátyásiék. Újabb üres saroktelek, majd a Bátorfi porta, 
tovább Rákócziék, Kukoricáék, Haukék. A Sándor utca sarka üres, 
mély gödörrel. Nyári zápor idején teknőben evezett rajta az évtize
dek múlva Amerikában meghalt Zahorán György. A Jankó porta kö
vetkezett, majd a sarkon Wurferék. Szemben velük a Hegedűs és Po
zsonyi család. A páratlan oldalon Feketéék, Kisék, Vörös Gyula fes
tő. A Szent László utcán túl Hevesiék, majd a Heller bádogos, to
vább és utolsóként Simonyi néni, a mosónő még ma is álló kicsiny 
háza. Tovább semmi, csak rét és legelő a vasutasok tehenei számára.

Sárosi István bácsi kecskelegeltetés közben vizsgáztatott. Ő ma
ga gyorsvonati kalauz volt fiatal korában. Bécs és Budapest között 
utazott.

-  Na mondja meg ifiúr, ki a legelső magyar ember? Habozás nél
kül rávágtam ahogyan tanultam: „A legelső magyar ember a ki
rály!”

-  Nana! állította meg a verset. A legelső magyar ember 
Marcheggnél a bakter! Igaza volt. A Monarchiában Pozsonyon túl, 
a Morva folyó hídjának inneni végén állt, kezében a piros jelző 
zászlóval a magyar vasúti pályaőr. Ő volt az első magyar ember 
Bécs felől. Schaden Károly a földrajzi tudományomat firtatta. 
A nemrég száz éves korában elhunyt Német Juszti néni férje Kiss 
Imre bácsi Erdély földrajzának ismeretére oktatott. Ő ott szolgált 
valamikor. A Dunában horgászni Hunyadi Laci bácsi tanított. A há
ború éveiben cukor helyett mézet ettünk.. Nagy méhészek voltak: 
Torma Ferenc, Góra Bandi, Saskői bácsi. Sári Pál, Mattausch Béla. 
Ki emlékszik még a lépes mézre?

Ma is a Fő utca legmagasabb pontján áll a népes és szorgalmas 
Kővári család háza és tőlük északra a völgyben a Varga pékség.
Itt sütötték meg a szomszédok otthon dagasztott, textilszalvétával 
bélelt, kis kerek kosárban elhozott kenyereit. Lajos, Pista, Jóska fi
uk mind kitanulták édesapjuk mesterségét.
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Az egykori Varga pékség, majd Népbolt. Jelenleg lakóház.
Fotó: Bátorfi József

Vargáék mellett laktak Miskolcziék, Lamiék, Pirosék, Patóék. 
Tőlük nem messze Fő utcán Berencsiék, Behányiék, Döményék, 
Szégnerék. Közelükben a Cserkész utcában -  a saroktelkeket gon
dosan kikerülve -  Hamarék. A Jóska fiú nagy művész lehetett vol
na -  csodás ceruzarajzai alapján -  ha fiatalon el nem viszi a morbus 
hungaricus. Szomszédaik voltak az első világháborús hadiözvegy 
Maka néni gyerekeivel, a Zom család. Szedi néni. Szemben velük 
Sárosiék, Agócs fuvaros és Steinbach folyami hajós feleségével és 
Jóska fiával.

Fenn a Sándor utca tetején az ősi Lami ház és lakói, szemben ve
lük lenn a völgyben a Torma család és a Gonda házaspár. A Fő ut
ca vége felé a Mucsi család és Hanák Pál barátom, akit ma is Laci
nak hív mindenk, aki ismeri, még a Rátóczki gyerekek és a 
Gombosék is. Arra felé lévő kertjében találta Gábor Misi a római 
pénzt és az avarkori lovas sírt. Amikor a bombázások miatt veszé
lyessé vált az élet Budapesten, hirtelen benépesült az „Ürgedomb”, 
amint erről a mellékelt telekkönyvi kivonatok tanúskodnak, ame
lyeket 2007-ben kaptam Behányi Józsefné született Ács Terikétől.
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telűte GT;'cn'•'’t '- t t  t o r in n 'h ™  fnknzJ ’r, I r  •■•nnnlt r.-. m őr

i.3on cni.7 n; :; : lc ir>  M iy a g o k lő l  p in ce  n 'j],.iil l^ h c t  óp lt/cz tii;V ti. liu iln i; 

hogy (1 t e le ',  " l ő t t  G3.vonulú v lE< -lve ze tö  Á rko t te r to z o n  t lr z t í íp  fn iu it c ir t a i l

Foglalkozás:

4;',. miiiu;: 

Név;

hó IP.
ÁoD Sándor a.k.

Lakás:
n.p.-ilota, '.’.átyÁn-utca 5 1 .
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PeBt-?ilÍ3-Solt>-K iskun vtopegire, rtViiAn .járásának f53aoIgsb irá1a .

»Is(jg3dl
é p í té s i  Engedély i r á n t i  kérvénye.

V é g.H A R 0 2 A T..

P ea t-P ilia -S o lt-K ia to m  vármegye ^ 2 ^ 9 2 6  kgy.számu áp ltéaá  saab á ly ren d s le ie

-álaMMáa lap ján  folyamodé ré s z é re
házazám ,______ h rs z . a l a t t  é p i te a i  a z i^déko lt
b a ,_____ elészoba fürdSazoba,.
ü z l e t , . műhely

közéé gben,
utcai szoba,__ u__udvari szo-

._oeelédszoba,_____kon;^ba^____j5amra _ _ _
i a t éTJé f é ls z e r  pm cs ______verai-r e k tá r , ,

da éa~erö'et)*STyi3ég«icből á l l ó  áp iile t f e lé p í té s é re ' az engedély t ezennel megadom 
a következő f e l t é t e le k  m e l le t t ;

1 .  /  AZ é p ü le t a  he ly sa in ragzban  a e g je lo l t  helyen  é s  a  bem utato tt és zéradé- 
-ko lt te rv ra jz o k  pontos b e ta r tá s á v a l é p í th e tő .

2 .  /  Az’ é p í té s i  'engedély-érvényét veszti.,.ha h a tá ly b a  lépése  n a p já tó l  számi -  
t o t t  egy év a l a t t ,  a munka meg nem k ez d e tik , vagy megscczée . vén egy évig s z ü re te l

íz  ép ítk ezé s  je le n  épx-tési engedély joge rő re  enclkadéso -u-bán kezdhpi,'
isego •

E ö ta le s  na ép ítk ező  az ép ü le t b e fe jezé se  u tá n  a h a s z n á la ti  i l l e t v e  le k -  
l ia tá s i  engedély t a  f  ea th iva-tkozo tí s zabái yr ende lei. K50 t - a  ¡¿ap ján  kórelr.azni ■

SiyrAz 1927, év i X3íla t» d. 26 §-^aÍE 5~ p c a tja  és az l  -'l" i v l  XL. t .  o. 2 / ^  'íA.. 
nak » .b t*  «értelm ében, é p í t te tő  f e l e l j  asokó.i t  a. ta r tó  z á s o k é , atelyci-r. az á l t a 
l a  m egrendelt épi-tkezésnéi a z  Orazégob PérEao£,loabxz-Sositó L-p-ézet j ővára 1=130 
rü l te k  23 a v á l la lk o z ó tó l k s ilő  g en ű o ssá s 'k ife j íésévo l sem hej thatók be«

3»./ Ar é p í tk e z é s t____________ liÍJlL aI_Jja!aS_ _____________ ___________________
■-------------------------------------------------------- --------- i ........;_____ _ 1 _______ _____________________ VQze-'-i..

'^■e/Kötelezem k ére lm ező t, hegy a ’-vm.é-pítésügyi 'szs.bá lyxcidelet 2F- §-n é r:el- 

mohén I s ik é t  i ó r i t s e  be .
ö«y ¿ i  órifloéksrék gi>dre hotorcCalázhattál., vagy namer.thabarosha. é p i to t t  tág  

lá b é i készítendő«
3 . /  V éU alkoső ko^-iles r. s a já t  té  az áp it-te tő  nevével e l l  á t o t t  l á h lé t  az ó- 

■pitkazéé helyén  lá th á tő e n  k ifU ^ e -iz té n í.
10» / Az -d te a i részen  e ie a s c s a to T ^  lé te s í te n d ő ,
1 1 . /  a2 b e é p í te t t  te rü le 1 & tá n  ___________ f .  é p í té s i  e a g a d é ly d ija t Ä-

lá p í tb k  meg', jSSlyilSk á  »Saségi p é n z tp b » ____ .h t l  á t& tt i f e tU t t  bSXlzutóSét tu 
domásul veszem. j

12»/ % iitá8 i O ig e d á ljd ij címén <í P . legkásabb Ö sszeget á l la p í to k  meg,melynek

a község i p é n z tá rb a_______ n t ,  a la t t i  tö r té n t  b e f iz e té s é t  tudomásul vaazém,
1 3 . /  Kéménysepréshez a j t ó t  a  pad^ásürben e lh e ly ez n i nem .sz-jbad,

, 1 4 . /Ki fa l  a z o t t  és f i d é i l e l  e l l i ^ t t  saométgödor. l é te  ä  teádé»

A .I I . l .  -  11.19. i . . . .  — -
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(Jeak a 7 2 4 0 /1 9 4 1 .H . l i . a z . r ä n d e l e t  k o r l á to z á n p l  klJzöl t  ó p i tk e z h o t ,  
/ !iy8i k lu to lú s b a n  neu r  ' s z o a 'U h o t .

I N D O K O K  .

X b em u ta to tt te rv ra jz o k  s z a k é r tő ile g  fg j.ü lv lz s g i í l ta t ta k  és az .k  ápitésrondc ' 

."i szempontból k ifo g á s ta la n n a k , kivAtcJ.ro ai.kalnar.cak t a l á l t a t t o k ,  a P e s t - P i l i s -  
Solb-K iskun vármegye é p í té s i  azo,bá3.yrendel eto  rendolkezéselne;', ta l.ie se n  magfolei- 

ra k .
A község é o ité s i  b izottsá g a  aẑ  pltaj^a. .1943 . .é v i  (CííreiUB__ bo 10 •  ̂napján

t a r t o t t  h e ly s z ín i  szemle é s  tá rg y a lá s  a la p já n , m iotán a közv e tlen  szomszédok, 

zán t é rd e trs ltek  k ifo g á s t  non em eltek és  a b iz o t ts á g  u g j t a l á l t a ,  hogy az éftítke • 

zés a sz a b á ly re n d e le t rsn áe lk n zése ib e  nem ü tköz ik  éo sem tü z rsa d é ss o t i ,s e m  köz -  
b iz tc n s é g i ,  sem közegészségügyi szempontból lá fog tts  a l á n m  e s ik .  - az é p ité a ie o -  

gedály k in d á sá t -íéleményeate,EZ6k á L ^ já n  az é p í t é s i  engedély  megadandó v o lt .
Szén lé  ghstái'OzatOB e l le n  a  kézbeK'. té s t  követő n a p tó l s z á m íto t t  15 napon je

l ü l  a  vám sgj-e a lis í> áiijáaoa cimzendő és nálam benyuitandó fe leb b ezésn ek  vni hél;'>.
K á r ó l___A lsó g d d __________ község e ló l já ró s á g á t  ------- ----------------------------- --------

számú .je le n té s é re  h iv a d c o z á s s a l,  továbbá folyamodó _Á9S__§á,n<lpí---------------------- _

-----------------------------------------------;__la k o s t  je le n  véghatárózatom  egy-egy példáryán  é i

te a item ,
_________ ___ ___ _ ..,1943.  ú p r í l l a H'/.______________ _

___________________
ẑolgabiró, y~~

mint e lső fo k ú  é p í té sü g y i ha tó ság -
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az a lsó g ^ i 9 3 3 ,  sz. tkri» b*tétT»«ü Dr, Titéz f t í  T-
dé 6z, Mátyus Gizalla rudaabánjai

az alaógödi 93S, sz* tk r i .  bstétbsn WTaj irpáisé  »s, 
Sallágjri Magda bpssti /Battyáay u 27 ./

az alsógödi 937. sz. tk r i .  batétban Ragedtis Mihály es neje 
3s. Katona Margit bpesti IIV. Balázs ú 81,/

az alsógödi 9 3 8 .  sz. tk r i .  bétáiban Sábor lá ttá n  éa n ö j c  

38. Sziticsek Rozália alsógödi /  fő u . /
az alsógödi 939. sz. tk r i .  betétben Fekete György bpesti 

/Jó zse f.k rt. 9 . /
az alsógödi 940. sz. tk r i .  betétben Muszka Mitilyue sj.. 

Martinkprics Ánna bp'eati /A ll& tkert/
az alsógödi 944, sz. tJcri. betétben bzabó Béla /b 'jpesti rpt 

Szloták 9upabajózási kikötő^/
az alsógödi 945. sz. tk r i .  betétben libobaaszky Gjörgj éa 

neje Szár^Erzsébet^pestújhelyi /Szűcs lá ttán  u 29 ./
' az alsógödi 946. az. tk r i .  betétben Lehel Márton éo aeje sz. 

Nagy Erzsébet Kassai /Bubics 2s u 4 5 ./
az alsógödi 947, sz. tk r i .  betétben Ács Sándor és a®je Szabó 

Margit rákospalotai /Mátyás u 51./
az alsógödi 947. sz. tk r i .  betétben Sfiaklgr is itán  és' neje 

sz. Dóz3^ Erzsébet bpesti /E^ttös u 41 ./
az alsógödi 950. sz. tk r i ,  betétben Karnáu in ta l bpesti 

/Róbert Károly krt'. 91. /
' az alsógödi 951. sz. tk ri,. betétben Pásztó Tsttánuá sz. 

horHuth Mária bpesti /iStőház u 2 9 ./
az slsógödi 952. sz. tk r i .  betétben bzebó Ernő és  sej® sz. 

Huszár Erzsébet rákospalotai /Bocskai u 61. /   ̂ ' '
aa alsógödi 954. sz. tk r i .  betétben Vőrön Gyula és neje sz„ 

Heutz Julianna alsógödi
az alsógödi 955. sz, tk r i .  betétben Mészáros IsiTán á® ¿.cjo 

ez. Kis Julianna alsógödi
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Sokak egybehangzó véleménye szerint nyugdíjazása után itt te
lepedett le egy Igazságügyi Minisztériumi alkalmazott. Rettegett 
neve Báli Mihály volt! „Munkahelyét” Budapesten a Rákóczi út 66. 
szám alatt rendezték be az udvaron még az 1800-as évek végén. 
Utódai voltak Kozarek úr, majd Bogár János és annak apja a szak
mában.

Az egykori börtön udvara

Nem tartozik szorosan az „ürgedomb” történetéhez, de érdemes 
megemlíteni, hogy -  a szóbeszéd szerint -  trafikengedély vagy fű
szerüzlet nyitás, nem is beszélve a kocsmai italmérési engedély el
nyerését feltételekhez kötötték.

így aztán a kifutófiú hetenként egyszer a Kemény Józsi bácsi ál
tal kikészített tej és kifli vagy zsemlye mellett vitt egy megcímezet- 
len, de lezárt borítékban egy levelet -  olyan hangulatjelentés félét a 
helyi csendőrörsre. A kifutófiú állandó tartózkodási helye a bolt 
előtti lépeső volt.

A csendőrőrs említéséről jut eszembe, hogy az „Ürgedombo
kon” a legsúlyosabb bűntény a tyúklopás volt. Talán azért is, mert



Gödi Almanach 169

nem igen volt más 
egyéb lopni való, 
vagy talán azért, mert 
a csendőrjárőr éjjel
nappal mozgásban 
volt a csendes járású 
kerékpárokon.
A negyvenes-ötvenes 
években házunk előtt 
százával siettek a 
reggeli munkásvo
natokhoz a bejáró 
dolgozók. Természe
tes volt a járdák tisz
tántartása, gyomtól, 
falevéltől, hótól, jég
től. Ma már nem di
vat. A vonatonként 
egy-két mostani utas 
elnézően, talán értet
lenül mosolyog raj

tam, amikor hajnalban takarítom a járdát.
A honfoglaló ürgedombiak túlnyomó része ipari dolgozó, szak

munkás volt. A MÁV ipari üzemei. Újpest gyárai foglalkoztatták 
őket. Gyermekeiknek már megadatott, hogy középiskolát, sőt főis
kolát, egyetemet végezzenek. Összekötötte őket a sport, a Duna, az 
amatőr színjátszás, a zenekari élet. Mindenütt megállták a helyüket, 
bárhová sodorta is őket az élet Új Zélandtól San Franciscóig. 
Pongrácz Lajos világszerte ismert fejlesztő mérnöke volt az Egye
sült Izzónak, Stehli Zsigmond már húsz évvel ezelőtt gyártott olyan 
bútorokat amerikai üzemében, amelyeket csak mostanában kezdünk 
idehaza megismerni. Kővári József az elektromos gyógyászati be
rendezések külföldön is ismert szakembere volt. Reizik Béla műkö
dő járműmodelljei -  hajók, repülőgépek -  vitték hírünket mindenfe
lé. Bizonyára vannak még mások, akik most éppen nem jutottak 
eszembe, de hiszem, hogy lesz még lehetőség pótolni.

A csendőrlaktanya ma. 
Fotó: Bátorfi József
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A városnak ezt a részét akkor kezdték el „Ürgedomb”-nak ne
vezni, amikor időszerű lett a parcellázás. Addig szóba se került ez 
az elnevezés. A Kincsem út, vagy Pulykaházi út (manapság Köztár
saság út) mellett csak egy keskeny, talán kőhajításnyi sáv volt mű
velhető. A többi, erősen dimbes-dombos területet, nagyon vékony, 
néhány centiméteres humuszréteg borította. Csak fűfélék élték túl a 
szárazságot. A humusz alatt mindenütt homok, néhol több tízméte
res vastagságban. Ez kitűnő életfeltétele a földbevájt lyukakban élő, 
a rágcsálók rendjébe, a Mókusfélék családjába tartozó állatfajnak: 
az ürgének (Citellus citellus).

Néhány évtizeddel ezelőtt a réteken, legelőkön mindenütt előfor
dult a 22-24 cm hosszú, sárgásszínű bundájú kis állat, amint 
kétlábra ágaskodva mozdulatlanul figyeli fenyeget-e ellenség a kö
zelből vagy a levegőből? Vagy mehet-e füvet, gyökeret, magvakat, 
bogyókat keresgélni.

A lexikon 80 évvel ezelőtt ezt írta: „Télire készletet halmoz fel. 
Húsát a szegény nép eszi”!

Valószínűleg Petőfi Sándor „nagybajuszos embere” is ezért 
ment ürgét önteni! Talán a családi villák népe is ezért adta akkortájt 
a kerületnek-kömyéknek ezt a szép nevet?

Pedig ha látnák, milyen paloták épültek itt a közelmúltban?!

Az ürge (Citellus citellus)



BATORFIJOZSEF

„Ne a gyerek előtt” III.
A rovat első két írásában olyan társadalmi jelenségekkel foglal

koztunk, amelyek nemhogy a gyerekek, de sokszor a felnőttek szá
mára is rejtélyesnek mutatkoztak és többnyire azok is maradtak, 
mert amikorra megnyíltak a levéltárak évtizedekre titkosított iratkö- 
tegei, az érintettek már elköltöztek ebből a világból és csak a kérdő
jelek maradtak meg. Ahogyan a nóta monda: „Ki ölte meg Ken- 
nedyt? Nem tudja senki!” stb. Ilyen jelenség volt a háború idején a 
Rekvirálás, az élelmiszerhiány, a csalánszövetből készült vagy 
„műrostos” textilnemek megjelenése.

A rekvirálás szó annyit jelen: igénybevétel.
A tulajdonos vagy birtokos beleegyezése nélküli igénybevétele 

egyes cikkeknek az 1912, 1914. évi kivételes törvények alapján. 
Közszükséglet cikkek, élelmiszerek, ruhaneműk, lakások, autógu
mik stb. elkobzásáról volt szó a hadsereg részére.

Az eljárás a II. világháború alatt és utána is elfogadott volt a ha
talom részéről, túlnyomórészt a földművelő lakosság rovására. 1948 
után „kötelező beszolgáltatás” lett a hivatalos elnevezés, a mai saj
tó ezt a „padlássöprés korának” nevezi.

Mindkét időszakban, a háború alatt és után, csak meghatározott 
mennyiségű élelmiszert, fogyasztási cikket vásárolhatott az állam
polgár a kijelölt boltokban. Ez volt a jegyrendszer.

A napi 16 dekagramm kenyér kevésnek bizonyult, különösen a 
fizikai munkát végzők számára. Megpróbálták pótolni.

Kiderült, hogy a visszakapott országrészeken, elsősorban a Fel
vidéken és a Bácskában a lakosság bővében volt a mezőgazdasági 
termékeknek. Kézenfekvő a megoldás: menjünk oda és vegyünk



1 7 2 Gödi Almanach

néhány kiló lisztet, cukrot, szalonnát télire. Nem ment a dolog. A 
hatalom elállta az utat. De miért? Hatvan év után akadtam rá a köz
nép elől elhallgatott válaszra.

Ribbentropp német külügyminiszter 1943. május 26-án többek 
között ezeket írja Jagow budapesti német nagykövetnek tájékoztatá
sul annak a levélnek a tartalmáról, amelyet a magyar államfő, Hor
thy Miklós két héttel korábban írt Hitlernek.

„Nincs még egy ország, amely a német hadipar részére annyi 
munkaóra teljesítésére kötelezte volna magát, mint Magyarország. 
A kenyérfejadagot a németországi 250 grammal szemben 160 
grammra kellett csökkenteni Magyarországon. A német adósság 
Magyarországgal szemben egymilliárd százhuszonegy millió Biro
dalmi Márka.”

De miért nem lehetett pótolni Bácskából?
Az 1941. május 8-án Magyarországgal megkötött szerződés ér

telmében Magyarország a Délvidék teljes terméshozamát -  tekintet 
nélkül saját belső szükségletére -  Német- és Olaszországnak volt 
köteles kiszállítani. 1942-ben 340 ezer tonna kenyérgabonát Bács
kából, a saját hadsereg számára tartalékolt 100 ezer tonnát pedig 12 
havi részletben vitte ki. Egyebekben 56 ezer darab szarvasmarha, 
100 ezer sertés, 50 ezer juh, 10 ezer tonna tojás, egyéb anyagokból 
negyedévenként 70 ezer tonna ásványolaj, 6 ezer tonna repülőben
zin, 4200 tonna gépkocsibenzin, továbbá éves mennyiségben egy
millió tonna bauxit, 24 ezer tonna magnezit a kivitel.

Ezzel szemben jelentősen csökkent a vas, a cellulóz és a kőszén 
behozatal Németországból.

így alakult ki a roppan adósság, amelyet soha senki nem egyen
lített ki. Forrás: A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplo
máciai iratok Magyarországról 1933^4.
Mindezt tetézte a háború elvesztése, és ránk kirótt 300 millió dollá
ros jóvátétel. (1938 évi árfolyam!) Még Csehszlovákiának is fizetni 
kellett, pedig korábban és nagy erőkkel támadott rá a Szovjetunió
ra, mint a magyar kormány.

Az ország romhalmaz lett 1945-ben, lebombázva és kétszeresen 
kirabolva. Kitől lehet még valamit elvenni? Mint azóta is: a lakos
ságtól, elsősorban a parasztságtól, sőt ha egy falun vagy városszé-
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len élő munkásember, kistisztviselő hizlalni tudott saját családja ré
szére egy sertést, azt csak hatósági engedéllyel vághatta le és még ő 
is köteles volt négy kilogramm tiszta, olvasztott zsírt beszolgáltatni. 
Mindemellett 1947-ben folyt az addig soha nem látott politikai ka
baré a hatalomért, a pénzért. Nem emlékszem arra, hogy itt 
Alsógödön feliratok lettek volna. Még nem volt divat a grafiti sehol, 
még Újpesten sem, ahová naponta jártam iskolába a háború után.

De meszelni a falakra? Azt igen. Végig az Árpád úton az utcára 
kikönyöklő házak falára éjszakánként újabb és újabb feliratok ke
rültek: „Halál a feketézőkre!” A mai fiataloknak írom: nem a feke
te kávét fogyasztókra gondoljanak. „Ki a reakciósokkal a közélet
ből!”, „Vesszenek a jobboldaliak!” Amikor ez utóbbit megláttam, 
egy kicsit megszeppentem. Akkoriban vett rólam mértéket az első 
hosszúszárú nadrágomhoz a rokon szabómester, Bisztriánszki János 
bácsi. Elvégezte a szükséges méréseket, majd a szemem közé nézett 
és azt mondta: „Na Dódikám, te jobbos leszel egész életedben.” Ja
ni bácsi mókás ember volt. Csak öt év múlva tudtam meg mire gon
dolt. 1953 nyarán a kaposvári gyalogsági laktanya udvarán sorako
zott a frissen beöltöztetett egyetemi század. Szokatlan és idegen volt 
az orosz fazonú egyenruha. Ki így, ki úgy csatolta magára a derék
szíját is. Egysoros oszlopban álltunk, nagyság szerint. A szolgálat- 
vezető, Hipságh Mihály őrmester, jobbra át-ot vezényelt és végig
nézett rajtunk. Elborzadt a látványtól, de csak egy jótanácsra futot
ta erejéből: „Jegyezzék meg jól: kardnak, csatnak, f...nak baloldalt 
a helye!” Ja vagy úgy! Megnyugodtam.

Ahogyan már említettem a háború hozta magával a jegyrend
szert. A célját elérte, mert mindenki hozzájutott a szükséges élelmi
szerekhez. Igaz, hogy elfelejthettük a babkávét, az „orosz” teát, a 
rizst, a tőkehúst. Volt helyettük pótkávé cikóriából, herbatea fale
vélből, burizs hántolt gabonából. Ez utóbbit még reklámozták is kis 
plakátokon a vasúti kocsik falán, imigyen: Magyar veti, magyar ve
szi, magyar főzi, magyar eszi!

Már említettem a csalánszövetet, a műrostot. A len és a kender a 
hadseregnek kellett, gyapot pedig nem termett a környéken.

Mutatós ruhák készültek műrostos szövetből, ugyancsak mutató
sak voltak a fatalpú cipők, különösen a telitalpú magassarkúak.
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Nyáron megfeleltek a kukoricacsuhéból gyártott szandálok is.
Műrostos szövetből készült ruháról először a nevezetes felsőgö

di piacon hallottam. Előszeretetteljártunk oda gyümölcsért, zöldsé
gért, eleségért. Ez utóbbit a baromfiudvar lakóinak. Szombat regge
lenként a négykerekű kis kocsinkat húzva mentünk át. Vásárlók 
mind háziasszonyok voltak, még nem kényszerültek üzemben, 
gyárban dolgozni. Nevelték a családot, a férj keresete elég volt. Az 
árusok a környék falvaiból jöttek. Ki lovaskocsival, ki csak egy há
tikosárral. Mindezt nagyszerűen megírta és megrajzolta az 1988-as 
Gödi Almanachban Nagyréti Tamás művész úr. Az árusok még vi
selték jellegzetes nemzeti viseletűket. A sződi asszonyok sok szok
nyában, színes pruszlikban, négyszögletű -  állítólag öreg szita kere
téből kivágott betétes fejkendőben. Talán ezért is hívták a sződieket 
a focimeccseken szitásoknak? Nem tudom. A férfiak sötétkék kord
bársony nadrágban, zekében. Még az ellenzős sapkájuk is kék volt, 
kétoldalt apró fehér gombokkal. Amikor az egyik bácsi tőlünk elfor
dulva leguggolt, hogy a serpenyős mérleg tányérjával merjen a ka
csainknak árpát a zsák aljáról, az új nadrágja teljes hosszában végig
hasadt a fenekén. A mama gyorsan fizetett és húzott tovább: nem 
kisgyerek fülének való, ami most itt elhangzik. Visszalestem és lát
tam, hogy asszonyok gyűltek össze és érdeklődéssel hallgatták a bá
csit.

Közszájon még évekig „műrostos” volt minden hitvány áru.
Néha elcsíptem itthon is egy-egy beszélgetést. Mezőőrsi roko

nunk írta: mindkét lovát elrekvirálták a hadsereg részére.
Szűk kis világomat a „Gyermekvilág” című folyóirat tágítgatta. 

Még ma is őrzök belőle néhány példányt. A „Magyar Cserkész” fo
lyóirat több megőrzött évfolyamát már elajándékoztam a szép, fé
nyes megőrzött csapatkürttel együtt. Csupán néhány iskolai köny
vem, füzetem maradt meg az 1939-1944-es évekből.

Az 1941 évi harmadikos elemista természetrajz füzetemet for
gatva érdekes sorozatra bukkantam. Egy irka, egy könyv, egy szek
rény alaprajzának tanulmányozása után már rajzoltuk is osztályunk, 
iskolánk, községünk, járásunk, megyénk és Nagymagyarország tér
képét 1941 szeptemberében, novemberében.
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Van itt egy tollbamondás is, tele hibával, az iskola rövid történe
tével, 1941 évi adataival. Négy tanterem volt, de hat osztály. Ezért 
azután felváltva délután is jártunk iskolába, hetenként hat napon át, 
mind a 289 tanuló. Itt van mind az öt tanító neve és ahogy olvasom, 
felrémlik arcuk is.
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A másik ereklyém már más oktatási rendről és tandíjról is beszél. 
Az 1943-^4-es iskolai évre kiadott Képes Diák Zsebkönyv arról ta
núskodik, hogy hetenként már csak háromszor, kedden, csütörtökön 
és szombaton volt számunkra tanítás, mégpedig az Újpesti Kanizsay 
Dorottya Leánygimnáziumban. A hét többi napjain a leányoknak, 
mert a „Könyves” akkor már hadikórház volt a rettenetes Don-i ve
reség után, amiről egyébként senki nem tudott semmit. Külön vará
zsa volt a délutáni bejárásnak, különösen a hazautazásnak. Sötéte
dés után teljes volt az elsötétítés. Nem volt közvilágítás. A villamo
sok, gépkocsik lámpáira különleges sapkákat húztak, amelyek csak 
egy szűk, vízszintes nyíláson és csak lefelé bocsátottak ki némi 
fényt. A vasúti kocsik ablakait is be kellett függönyözni, hogy a ki
szűrődő fény el ne árulja az ellenséges repülőknek, merre van a 
Pest-Vác vasútvonal. Még az ablaküveg széleit is bemázolták te
nyérnyi szélességben szép kék olajfestékkel. Egyetlen halovány fé
nyű gázlámpa pislákolt a kocsi mennyezetének közepén.

A mozdony meg szórta a szikrát.
A naptár tizedik oldala nagyon érdekes adatokat tartalmaz. Min

den magyar gimnáziumban 
egységesen az éves teljes tandíj 
100 Pengő volt. Egy fiatalabb 
munkás egyhavi bére.
Beiratáskor 8 Pengőt kellett be
fizetni. Tandíjmentesség csak a 
szegénysorsú, de jeles előmene- 
telű és magatartású tanulóknak 
járt. A hadiárvák és hadigyá- 
moltak minden díj fizetése alól 
mentesültek, ha legalább elég
séges rendűek voltak.

A naptárrész arról tanúsko
dik, hogy nemcsak a katolikus, 
a protestáns, hanem az ógörög 
és az izraelita ünnepeket is fi
gyelembe vették 1943-ban.
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A háború utáni diáknaptárakból már kimaradtak az ilyen adatok, 
és többé nem kellett tandíjat fizetni senkinek. Még néhány forintnyi 
ösztöndíjat is kaptam. Az 1941-ben használt természetrajz füzetem 
utolsó lapjai akkor üresen maradtak. De csak 1944-ig. Akkor rajzol
tam tele háborús élményeimmel.

Vagy egy rajz, amelyet Budapest éjszakai bombázásának idején 
készítettem. A légvédelmi fényszórókkal pásztázott égbolt látható, 
ahogyan a kertünkből láttam. Nem rajzoltam le a légvédelmi ágyúk 
nyomjelző vörös fényfüzéreit.

Nem tudtam érzékeltetni a szakadatlan bombarobbanások ször
nyű morajlását. Akkoriban a magyar rádió rendre megszakította 
adását: „Figyelem! Figyelem! Itt Rádió Budapest I. Légóközületek 
figyelem! Zavarórepülés! Vagy ezután: Légiriadó! Bácska, Baja!” 
Már szóltak is a szirénák.

A Budapest Egy és Budapest Kettő Rádió elnevezése helyett 
csak a háború után kezdték alkalmazni a mindmáig megtartott 
„Kossuth” és „Petőfi” rádió elnevezést.

1944 nyarán és őszén mind gyakrabban hangzott el a műsor 
megszakítása után: „Achtung, achtung! Fliegealarm! Lichtspiele! 
Krokodil Gross” stb. Kódolt közlések voltak az itt tartózkodó német
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alakulatoknak. Majd végül: „Luftgefár vorbei!” Heller úr a bádogos 
kisiparos a következőképpen fordította le egy bolti beszélgetés so
rán a német szöveget, az Achtungot: Adtunk, adtunk, de sose kap
tunk. Nagyerejű, puritán ember volt. A kész tűzhelyet vállon vitte, 
de kerékpáron ülve a megrendelőnek.

Nem tudtam és nem is lehet érzékeltetni a rettegést sem. „Mene
küljünk védettebb helyre, amíg nem késő, amíg ide is el nem érnek 
a „Tommyk” -  volt a véleménye a szomszéd Rákóczi Ferenc vas
öntőnek. És mentünk, majd mindenki az Ürgedombról, az egykori 
Mayerffy sörgyár óriási, kétemeletes pincéjébe, a Duna partjára, a 
mai Köztársaság útja végére. A házak üresen maradtak, ajtók, abla
kok nyitva, hogy az esetleges légnyomás ne tegyen kárt bennük. 
Statárium volt. Ha valaki légiriadó idején lopott, vagy betört: azon
nal meglakolt.

A háborús idő teljesen megzavarta az emberek érzés világát, gon
dolkodásmódját, értékítéletét. Ez azokra is érvényes volt, akik nem 
is voltak az események közvetlen átélői. A tragédiák mellett vígjá
tékba illő történések is előfordultak.

Elég, ha utalok az Alsógödi Híradó már egyszer idézett 1949 évi, 
decemberi stencilgépen készített számára, amelyben a jegyző öröm
mel számol be arról, hogy a T. SZ. CS. tagsága méltón ünnepelte 
meg a népek nagy vezérének hetvenedik születésnapját azzal, hogy
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elkészítették az ünnepelt tiszteletére az első nyilvános ámyékszéket. 
Kedves történetet hallottam Örökös József vállalkozótól egy bizo
nyos Schleisz Gábor idős, községi elöljárósági tagról, virilistáról, 
aki sürgetett a mezei munka, de helyette a szokásos szócséplést kel
lett hallgatnia a testületben. Elunta. Felállt és kijelentette, hogy vé
leménye szerint a testület fele hülye! Majd otthagyta az ülést és ha
zament. Csak a tiszteletes úr kérésére volt hajlandó visszavonni hir
telen felindulásában tett kijelentését, ami így hangzott; „Ezennel ki
jelentem, hogy testület fele nem hülye!”

A Zeppelin Alsógöd felett 1939-ben
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Szép idők voltak.
Gimnáziumbeli osztályom 2006 őszén az Árpád úti ..Öreg ha

lász" étteremben tartotta örs ennegyedik érettségi találkozóját. A va
lamikori 16 fiúból eljött 10 öregember. Figyelmesen végighallgat
tuk egymást. Megemlékeztünk az elhunytakról. Általános volt a vé
lemény. hogy lehetséges összefüggés a fiatalkori életkörülmények 
és a váibató élettartam között. A háborút és az azt kö\ ető é\ ekig tar
tó ínséget mi. a rosszul táplált gyerekek nélkülözések közepette, 
gyakran éhezve éltük túl és még tevékenyen itt vagytmk és talán 
még hasznunkat is veszik.

Végezetül: Ahogyan ez már lenni szokott, a kézirat leadására ké
szülve nagyszerű adatforrás került elő. Kiderült, hogy a volt XV-ös 
utcában -  ma Petőfi Sándor utca -  az egykori Wurst-ház padlásán, 
a házban élő leszármazott Stumm Bea. aki Stumm Rezső bánya
szakértő. kiemelkedő képességű, nemzetközileg elismert szakember 
leánya, talált egy dobozt tele. még üveglapra exponált fényképpel a 
harmincas évek elejéről. Szóbeli engedélye alapján itt bemutatunk 
egy képet amely 1939 március 29-én késült Alsógöd felett, valahol 
a vasúti pálya mentén haladó kormányozató, motoros léghajóról, 
zeppelinről, amely a Hindenburg nevet viselte. A zeppehn köruta
zásokat tett Magyarország felett. A heu-enszemélyes kabinban Ka
rinthy Frigyes is utazott. Ekkoriban volt rendszeres vendége a diva
tos. elegáns alsógödi Banántábomak is.

Jól ismerte az akkori Alsógödöt lakóit és nyaralóvendégeit bizo
nyos Dáiűel Tibor álnéven író Déry Tibor (1894—1977). aki a Világ
városi Regények sorozatban 1942-ben út regénye az alsógödi gaz
dagokról és a ..bűnözésre természetesen hajlamos” szegényekről 
..Víkendház Gödön” címmel. A borítón a mai piarista iskola veran
dája azonosítható, az akkori Wígner villáé, amelynek egyébként 
semmi köze a kis történethez.

Visszatérv e Heller úrhoz, a bádogos kisiparoshoz. Nem tartom 
valószínűnek, hogy 1944-ben olvasta volna Ribbentropp levelét!
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Drága szüleim emlékének 

Bevezető gondolatok

1944. kora nyara már előrevetítette a magyarság sorsának meg
próbáltatásait, mert a keleti fronton a szovjet hadsereg hatalmas 
erőkkel nyomult előre, betört a Kárpátok vonalába, ahol a né
met-magyar csapatok nem tudták tartani állásaikat. Hazánk elfogla
lására a 2., a 3. és a 4. Ukrán Front összesített erői (közelebbi cél
ként) megkezdték, majd folytatták támadó hadműveleteiket. A 2. 
Ukrán Front északon, a 4. Ukrán Front délen folytatta a harcot, míg 
a 3. ukrán Front a budapesti irányt tartotta, olyan elgondolással, 
hogy a 4. ukrán Front átkel a Dunán, majd a Balatonnál szétveri a 
„Margit-vonal” csoportosítását, ezután északra fordulva, eléri Bu
dapest nyugati peremét, és a 3. Ukrán Front erőivel a fővárost beke
rítik, s az ott harcoló magyar és német egységeket megsemmisítik.

1944. június 6-án a szövetségesek sikeresen hajtották végre a 
normandiai partraszállást, s ezzel rákényszerítették a német hadve
zetést, hogy nagy erőket csoportosítson át erre a frontszakaszra.

Debrecen eleste után Horthy Miklós kormányzónak nem volt 
más választása, mint közzétenni azt a proklamációt (október 15-én), 
amely a harcok beszüntetését rendelte el. A politikai erőviszonyok 
ekkor más Szálasi javát szolgálták, s így, még ezen a napon a kor
mányzó (német nyomásra) Szálasit nevezte ki miniszterelnökké és
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átadta államfői jogait is. A nyilas vezérkar felszólította a magyarsá
got, a megmaradt katonai erőket, hogy vegyék fel a harcot és kímé
letlenül pusztítsák az ellenséget!

Ezzel a lépéssel az ország kilátástalan helyzetbe került, hiszen a 
katonai kezdeményezés már teljesen áttolódott a szovjetek oldalára. 
(Románia már augusztus 23-án kilépett a háborúból, megmaradt 
erőivel csatlakozott a szövetségesekhez, és megnyitotta határait.)

Az angol-amerikai légierő jórészt szüneteltette a bombatámadá
sokat, kivéve Dunántúl nyugati részét, mert e feladatokat szovjet 
front légierői vették át, aminek azt lett a következménye, hogy szin
ten minden éjszaka támadták a megjelölt (?) célpontokat, és pokol
lá tették a polgári lakosság életét.

1944. november végén az ország kétharmadát már a szovjet erők 
birtokolták, ezért a Szálas! kormány Győr városát tette meg a végső 
ellenállás központjává, miközben folytatta a zsidó lakosság kiszállí
tását a németországi megsemmisítő táborokba.
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Az elöljáróság, felmérve e veszélyes helyzetet, elrendelte, hogy 
minden településen fegyveres nemzetőri szolgálatot kell szervezni, 
akiknek feladatuk: a hátországba ledobott ejtőernyősök vagy a sé
rült gépeket elhagyó személyzetek elfogása. Erre a célra kiutaltak 
8-10 db „leventepuskát”, és apámat bízták meg nemzetőrparancs
noki teendőkkel.

Budapest ostromának emlékei
Apánk, a két világháborút és öt frontot megjárt, tapasztalt kato

na, stratégiai hibát követett el, amikor december első napjaiban a fő
városban keresett számunkra menedéket! Anyám és nővérem az 
élelmiszer egybegyűjtését szorgalmazta, mert ezt tartották a túlélés 
alapvető feladatának. Levágták a félig hízott sertés is, és minden 
zsiradékot kisütöttek, ami (majd később megtudtuk) a legfontosabb, 
sőt: életmentő szerepet kapott. A kemencében dupla adag kenyeret 
sütöttek, mert anyám előrelátása mindenre kiterjedt. A nehezebb 
bútordarabok a lakásban maradtak, csak a ruhanemű és az élelmi
szer elszállításáról kellett gondoskodni.

December 5-én korán indultunk Pestre, apám és bátyám kivéte
lével. Móricz Géza bácsi hajtotta a lovakat, míg egy másik fogat a 
kisebb bútorokat és egyéb holmikat fuvarozta. Kádár Lajosék az 
Elemér utcában laktak (közel a Keleti pályaudvarhoz), oda igyekez
tünk, ők adtak néhány napra szállást, amíg apámék megérkeznek. 
Aztán, apám jóvoltából, rendeződött sorsunk, mert a hivatalos szer
vek kiutaltak számunkra egy ideiglenes, kétszobás lakás a Tisza 
Kálmán tér (ma: Köztársaság tér) egyik bérházának első emeletén. 
Elhelyezkedtünk, próbáltuk a napi életet elviselhetővé tenni, és vár
tunk arra a csodára, hogy a főváros nem lesz tűzfészek, nem lesz az 
értelmetlen harcok áldozata. Lajos bátyánkért nagyon aggódtunk, 
mert a katonakötelesek sorába lépet és a diákigazolvány nem adha
tott biztonságot számára, ha a razziázó nyilasok elkapják. (Apám ki
javította Lajos születési évét, mert amúgy sem nézett ki 18 évesnek.)

Olyan volt a főváros ezekben a hetekben, mint egy méhkas. Ta
nácstalan emberek rohangáltak utcaszerte, húztak-vontak egy-egy 
kézikocsit, vagy hatalmas hátizsákokkal felszerelve keresték a sehol
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nem található biztonságot. Esténként olykor a légiriadó terelgetett 
bennünket a pince felé, bizonyára csak azért, hogy szokjuk meg le
endő otthonunkat. (A pince lejárata fölé ez volt írva: „Bombabiztos 
óvóhely!”).

A napilapok csak lelkesítő cikkeket közöltek és még mindig a 
német csodafegyverek bevetésében bíztak. A valós frontesemé
nyekről csak a londoni rádió adott hírt, de csak az tudta hallgatni, 
aki nem szolgáltatta be rádióját. Apám gyakran meglátogatta Kádár 
Lajosékat (volt készülékük) és hozta a hírt: a szovjetek már elfog
lalták Dunakeszit, és a hadsereg éle elérte a főváros peremét.

Még néhány nap és elérkezik Karácsony szent estéje, bár nagyon 
jól tudtuk, hogy ez az ünnep nem olyan lesz, mint a korábbiak vol
tak. Az óvóhely lejáratánál a falra rögzítettek egy-két karácsonyfa
ágat, ami majd be is tölti később a mindenki karácsonyfája szerepét, 
(bizonyára sokan emlékeznek arra a dokumentumfilmre, amikor a 
szovjet tüzérség végeláthatatlan ágyúcsöve felemelkedik és a kato
nák csak a tűzparancsra várnak... Ezek a képsorok december 24-én 
készültek, mert ezen az estén elindult valami borzalom, ami öt hé
tig tépte-szaggatta fővárosunk kerületeit.)

Megkezdődött Budapest ostroma. A ház lakói (120-130 fő) le
költöztek a pincébe és ott vackolták meg maguknak. A házmester, 
apám és még néhány idősebb férfi, rendezték a lakók elhelyezését: 
betegek, kisgyermekesek az óvóhely hátsó részét foglalták el, de 
azokra is gondoltak, akiket rejteni kellett a szem elől (leányok, ka
tonakötelesek). A pince nagyon szűkösnek bizonyult, ezért a lejárat 
utáni fáskamrákat is éjszakai szállásként kellett használni. Nekem is 
ilyen hely jutott, a hasábfák tetejére egy matracot tettünk, és már ké
szen is volt az ágyam!

Tudom, nagyon sokan megírták a budapesti harcok krónikáját, 
értékes és időt álló művek is születtek, s mégis azt gondolom: lehe
tetlen visszaadni azoknak a borzalmas napoknak a szenvedéseit, fé
lelmeit, felidézni a riadt tekinteteket, arcokat, amelyek a reményte
lenséget tükrözték... Talán nem is volt olyan perc, ami csendben, 
nyugalomban múlt volna el, mert az összefüggő robbanások olyan 
érzetet tápláltak a pince lakóiban, mintha a házat egy láthatatlan kéz 
elemeire szedné, és egyszer csak megpillantjuk az eget...



192 Gödi Almanach

A pince levegője telítve volt porral és a lent nyomorgók testsza
gával. A házmesteri lakás W. C-je az udvarra nyílt, oda kellett járni 
a lakóknak, bár többen felszaladoztak a lakásba is, mert mindig hi
ányzott valami. Január első napjaiban elaludt a villany, csak a mé
csesek sárga fényei lobogtak, mint egy kriptában. A kicsik sokat sír
tak, a felnőttek egy-egy csoportja jaj veszékelt vagy hangosan imád
kozott. Folyamatosan dajkáltuk János öcsémet (másfél éves volt), 
próbáltuk megnyugtatni, noha mi is nagyon féltünk. Az udvari falu
csapból lassan folydogált a víz, alatta mindig volt edény, mert gon
dolni kellett a tartalékra is. Az udvart már vastag hóréteg borította, 
de a hó felületét korom- és vakolatréteg lepte be.

Egyik éjszaka egy hatalmas zuhanásra ébredtünk, s mindjárt ar
ra gondoltunk, hogy betörték a kaput. Nem ez történt, „csupán” any- 
nyi, hogy egy termetes bomba csapódott le az udvar keramitlapjai- 
ra, de nem robbant fel -  nagy szerencsénkre! Végigsöpört a félelem 
a pince lakóin, mert időzített bombára gondoltunk. Apám megnyug
tatta az embereket: az oroszok nem használnak időzített bombákat. 
Ez egy olyan szerkezet, amelyik nem robbant fel. „Éjjel majd kigu
rítjuk az utcára, hogy megszabaduljuk tőle” -  mondta apám. Való
ban így történt, mert óvatosan rágurították egy ponyvára és „kites
sékelték” a kapun.

A következő napon egy nem várt esemény borzolta fel a kedé
lyeket: az udvarra akart települni egy magyar aknavetőszakasz, 
hogy a tér túloldalát tűz alá vegyék. Parancsnokuk egy szakaszve
zető volt, akivel apám nagy vitát kezdet, hogy eltérítse szándékától. 
Ez a nyakas magyar már a pisztolytáskájához kapkodott, mert haza- 
fiságát ezzel is bizonyítani akarta. Apám elővette tartalékos őrmes
teri igazolványát, aminek hatása (utóbb ezzel magyaráztuk) nem is 
maradt el, mert a kiskatonák is inkább elbujkáltak volna, mintsem 
elkezdjenek az oroszokra tüzelni. Mennyire hatott apám bátorsága e 
néhány szerencsétlen magyar katonára? Csak éppen annyira, hogy a 
sötétség beállta után nyomtalanul eltűntek és magukkal vittek min
den felszerelést. Vajon mi lett a sorsa a néhány magyar katonának? 
Ki tudja...

A szovjet hadsereg heves utcai harcokat vívott, s ebben legna
gyobb támogatást a páncéltörő ágyúk és a gyalogsági aknavetők
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nyújtották. A harckocsik lánctalpainak csörgése-csikorgása olyan 
érzetet keltett, mintha az udvaron forgolódtak volna. S ha eldördül
tek ágyúik; vastagon szállt a port és hullott a vakolat a pince min
den szögletében, lakóházunkkal szemben (25-30 m) egy könnyű 
légvédelmi gépágyús üteg foglalt tüzelőállást (a gépágyú egy terep
járó teherautóra volt felszerelve), s ami szinte csodaszámba ment: a 
kezelőszemélyzet mindegyike nő volt, és egyikük folyamatosan 
harmonikázott!

Az elkeseredett harcok során, a ház tér felőli részét (2., 3. eme
let) több aknatalálat érte. A pince megmozdult, repedések keletkez
tek a falon; irtózatos félelem, majdnem pánik ütötte fel fejét; a sírás, 
jajgatás nem akart alábbhagyni, mert mindenki a folytatásra gon
dolt. hála istennek, nem kaptunk több aknát, s ezzel a sérüléssel úsz
tak meg a továbbiakat.

A pincében olykor egy-egy sarokban összejöttünk (fiúk, lányok) 
és kártyáztunk. Volt közöttünk egy csodálatos teremtés: a Balettin
tézet végzős tanulója, aki a pincelakók féltett kincse volt! A nagy
mamájával lakott együtt és innen járt be az intézetbe, (nevére, sor
sára nem tudok válaszolni, de baj nélkül élte meg az ostrom végét.) 
A harcok befejezése előtt négy-öt nappal már a falikút is elapadt: te
hát a tartalék vizet kellett megbontani. Mosdóvíz nem volt, csak a 
kisgyermekeseknek. Az ivóvíz takarékos elosztása nagy figyelmet 
igényelt, mert senki sem tudta, hogy meddig tart az ostrom. De egy
általán sem tudtunk semmit a hadicselekményekről. Az élelmisze
rek is fogytán voltak, de akadtak olyanok is, akiket a többiek láttak 
el szűkös csomagjaikból...

Január 18-án, a reggel órákban, feltárult a pince vasajtaja és há
rom géppisztolyos orosz katona lépegetett lefelé. Egyikük sorra vi
lágította (zseblámpával) a rémült lakókat és kérdezgette: „Nyemec- 
ki, magyarszki szoldát jesz?” Apám válaszolt, hogy nincs, de nem 
is volt. Nem jöttek be közénk, nem tapogatták a csomagokat; majd 
még ennyit mondtak: „Vojna kaput!” Ezután a kijárat felé indultak, 
de az egyik benyúlt a vackomba, lerántotta a takarót, s azt látta, 
hogy a fejem alja nem volt más, mint egy disznóbőr aktatáska, ki
tömve finom szabolcsi vágott dohánnyal! Felcsillant az orosz kato
na szeme, s már semmi sem érdekelte tovább. Apám megpróbálta



194 Gödi Almanach

visszakérni a dohányt, de csak annyit ért el, hogy belemarkolhatott 
saját szívni valójába... Ez volt az első fájó veszteség.

Másnap reggel újra megjelentek az oroszok és a felnőtt férfiakat 
kivezényelték a térre a halottak elföldelésére. Lajos bátyám így em
lékezett vissza erre a napra: „A felbontott úttestet kellett felkapar
nunk, hogy az elesetteket eltemessük. Orosz, német és civil áldoza
tokat fektettünk egy-egy gödörbe, majd a fagyos föld rágördült sze
gényekre. Az már csak balszerencsémnek köszönhető, hogy a teme
tés után sokunkat hadifoglyoknak nyilvánítottak. Ötvenen lehet
tünk, akiket bezsúfoltak a Népszínház utcai sarokház egyikébe, és 
az ajtón kívül egy géppisztolyos orosz katona ácsorgott. Ilyen be
szorított állapotban fokozódik a menekülés kényszere, az egérút 
megtalálása, megtaláltuk. A Nagyfuvaros utcára nyílt egy átjáró, s 
azon át sikeresen elpárologtunk. Apámék nagy örömmel fogadták 
szabadulásomat”.

Hazafelé a szabadságba
Január vége felé (Budán még javában állt a harc) apám a közel

ben felkeresett egy fuvarost (a házmesternek egy Vác-kömyéki is
merőse volt, de a front beszorította Pestre), aki vállalta, hogy fel
szed bennünket és „bizonyos élelmiszerért elfuvaroz Felsőgödre, ha 
csak az oroszok nem veszik el a lovakat. Megegyeztek: egy kis bő
dön zsír (kb. 15 kiló) lesz az ellenszolgáltatás! Másnap reggel elin
dultunk, de apámnak kételye támadt az utazást illetően, mert régen 
látott ilyen gebe jószágokat. A fuvaros bízott a tudományában és 
olyan mellékutcákat választott, amiket csak a várost jól ismerő te
hette, s ennek volt köszönhető, hogy még dél sem volt, amikor a 
Megyeri csárdánál rátértünk a váci országúira.

Lajos bátyám lírai ihletésű visszaemlékezéséből idézem: „A két 
ló nem igavonó volt, de angyal, szárnyatlan látomás, s a szétlőtt ut
cákon úgy vonultunk át, mint a beköszöntött békesség testet öltött 
ígérete! Az izzadt lovaknak illatuk volt; a lőporfüstös sikátorok fö
lött úgy lengett sörényük, mint egy békességre intő zászló...

A Megyeri csárda után már egy végeláthatatlan menethez csatla
koztunk. Hosszú karaván kígyózott észak felé. Legtöbben gyalogo-
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san, taligát, kézikocsit taszítva-tologatva araszoltak lassan a meg
szokott, az utolsó hónapokban megszokott rend szerint.

Műhelytelepen, a vagongyári épületeknek csak a fala állt, a 
templomtornyot kettészakította valami óriás ütése. Kilőtt páncélo
sok tarkították az árkok oldalait, s mintha felszántották volna az or
szágutat. Olyan helyen jártunk, ahol hetekig állt a front.

Lovas kozákokkal találkoztunk Gödön. Fekete köpeny lógott 
rajtuk, s egyikük valamit kiáltott felénk, mire a többi hangosan ka
cagott és korbácsukat suhogtatták. Talán azt kiáltották, hogy: vojna 
kaput!... Szép lenne, ha ezt állíthatnám, de nem tudom. Inkább csú
foltak, azt hiszem...

Végigmentünk Felsőgödön, a Vilmos császár úton. Mester 
Ernőéknél szálltunk meg addig, amíg rendbe hozhattuk régi ottho
nunkat. Náluk már ott volt a négy generációból álló nagy család. 
Horváth bácsi, a család feje, és sorra a fiúk, lányok, vők és unokák, 
vagy húszán. Csak Sógor Lajos hiányzott meg Lévárdi Dezső. Ok 
még a gödöllői fogolytáborban várták a szabadító tavaszt”.

Másnap reggel új ruhába öltözött családunk mindegyike, mert 
megkezdődött az az akció, amit tetvetlenítésnek nevez a háborús 
krónika. Mi is hoztunk magunkkal ilyen férgeket, s azoktól Ilka né
ni és nővére ruhafőzési módszerével szabadultunk meg, mert a lú
gos forró víz megtette hatását.

Apám és Lajos bátyám elindultak régi lakóházunk megszemlélé
sére, a károk felmérésére, hogy minél előbb lakhatóvá tegyék szere
tett otthonunkat. A volt cselédek örömmel fogadták apámékat, és az 
elhordott bútorokat is lassanként visszaadták. Az ablakok, ajtók be
tört üvegeivel volt tele a padló és mindenféle a megszállók „emlé
kei” bűzlöttek. A szobákban lőszeresládák, véres ruhadarabok, el
dobált élelmiszerek és töltényhüvelyek hevertek. A kertet felszag
gatták az aknavető lövedékei, amit aztán a gyümölcsfákat is megrit
kították. Egy T-34-es harckocsi a ház nyugati sarkát „leborotválta”, 
de a fal nem omlott le. A levegő még mindig telítve volt jellegzetes 
lőporszaggal, amit majd hetek múlva is érezni lehetett. Élőlénynek 
nyoma sem volt. Apámék a disznóól padozatát vizsgáltatták, mert 
alatta rejtezett néhány zsák krumpli, családunk legbecsesebb táplá
léka.
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Megtörtént tehát a szemrevételezés, lehetett tervezni a további 
lépéseket, hogy ne sokáig szaporítsuk Horváthék gondjait. Mester 
Ernő sokat segített rajtunk, mert méretre vágott ablaküvegeivel leg
alább szimplán elvégezhettük az ajtók-ablakok üvegcseréjét.

Néhány nap múlva egy kézikocsival kiszállítottuk a holmikat 
(két fordulóval sikerült) és kezdetét vette az új élet, ami nagyon re
ménytelennek látszott. Anyám még nem tartott velünk, mert Jancsi 
öcsém ellátását csak Horváthék segítségével lehetett megoldani. 
Náluk ettem először kukoricakását, s mivel ízlett, bérmakeresz- 
tapám megjegyezte; „Szerencsés vagy, gyerek”! Akkor még nem 
értettem, hogy miért vagyok szerencsés, de csak néhány hét múlt el 
és rájöttem az akkori megjegyzés igazságára, mert a kukorica lett a 
család fő tápláléka. Szinten mindenkinél így volt, kivétel alig akadt.

A bócsaí harcok megpróbáltatásai
Nincs erről a harcról olyan krónika, amely visszaadná e falucska 

minden szenvedését, pedig ebből ugyancsak kijutott az ott élő csa
ládoknak, akik két tűz között próbálták átélni e nehéz napokat. Azt 
a tankcsapda, ami Göd és Csornád vonalában a főváros fő védelmi 
vonalát szolgálta volna, arra ítéltetett, hogy csapdája legyen a bó- 
csai és ilkai településnek.

1944. december elején a bócsai lakosság (Ilkamajorral együtt) 
lélekszáma megközelítette a 400 főt. A helybeliek nagy szorgalmá
nak volt köszönhető, hogy beilleszkedtek és megszokták azt az éle
tet, amit ez az új otthon jelentett számukra. (Csak Klein Jakabék 
költöztek vissza korábbi községükbe.) Sikeresen gazdálkodtak és 
még gyarapodtak is a háborús körülmények ellenére. Göd közelsé
ge kedvezett az árutermelésnek, hiszen a piacra beszállított termé
keket folyamatosan tudták értékesíteni. (A faluban nem volt villany 
és még az utcanevek sem alakultak ki.)

Negyvenkét család élt a településen, de ma már nem lehet pon
tosan meghatározni a lakások tulajdonosait (a névjegyzék is erről 
tanúskodik), mert csak néhány leszármazott él a hajdani telepesek 
közül, akiknek emlékeiben már a bizonytalanság is fellelhető, s ez 
nem is csoda, hiszen több mint 60 év távlatából akarjuk a korabeli
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eseményeket megidézni. A bócsai harcok kíméletlenségeit, a lakos
ság nagy veszteségeit viszont, pontosan megőrizték az emlékezők.

A bócsai lakosság háztulajdonosainak névsora:
1. Máté Sándor
2. Végh János
3. Kiss L. József
4. ???
5. ???
6. Nagy István
7. Kovács István
8. Vörös Pál
9. Piros Mihály
10. Cséplő János
11. Sztana Mihály
12. Bak Sándor
13. Sautek Sándor
14. Dohai Gergely

15. Gál István 29.
16. Iskola 30.
17. Felhő Sándor 31.
18. Csővári Imre 32.
19. Nagy Mihály 33.
20. Sípos András 34.
21. Bukóczki Mihály 35.
22. Füleki József 36.
23. Eke Mihály 37.
24. id. Makkal Mihály 38.
25. Fürtös Imre 39.
26. Halász János 40.
27. Gál János 41,
28. Gál István 42.

Makkal Péter 
Kiss Pál 
Farkas József 
???
Kiss Pálné 
Lukács István 
Lehel István 
Guba László 
Kiss Gergely 
Ács János 
Balogh Kálmán 
Sörös Mihály 
Téglás Sándor 
Papp János

A szovjet gépesített gyalogság, harckocsizó- és tüzéregységek
kel megerősítve, menetből foglalta el Sződöt, majd december 8-án 
elérte Ilkamajort és Bócsát, ahol egy 7-8 napig tartó, kemény álló
harc vette kezdetét, mert a német páncéltörő-egységek ellenállását 
csak nehezen (és nagy veszteségek árán) tudták megtörni. A tan
csapda mindkét oldalát sűrűn telepített aknazár védte, s ezt a terepet 
a német villámgéppuskák folyamatosan tűz alatt tartották, míg a 
páncélöklökkel felszerelt osztagok eredményesen harcoltak a szov
jet T-34-es harckocsik ellen.

Kezdetien a lakosság a házak körül megásott óvóhelyeken húzta 
meg magát, de a sűrű aknavetőtűzben túlélésének minden lehetősé
ge szertefoszlott. A szovjet parancsnokok arra kényszerítették a la
kosságot, hogy az elfoglalt területekre meneküljön (Sződ, 
Felsőgöd,) vagy biztonságosabb óvóhelyen (a régi kastély pincéje) 
várja ki a harc végét. Ennek az állóharcnak tragikus áldozatai is vol
tak: Nagy Istvánné, egy sokgyermekes családanya; Makkal Pétemé 
és Imre fia; ifj. Téglás Sándor; Makkal Julianna és Kálmán fia;
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mindannyiuk életét aknatűz oltotta ki. (A háborúból Eke Mihály 
nem tért vissza, Lehel István súlyos sérülésekkel tért haza, Papp Já
nos pedig csak évek múlva, hadifogságból.)

A harc hevességére jellemző, hogy a szovjetek 8-10 harckocsit 
veszítettek naponta, amikor igyekeztek (ha érdemes volt) a harcból 
hátravontatni. Az elesettek száma igen nagy volt, mert a szovjet csa
patparancsnokok tartani akarták a kitűzött célt, vagyis: a számított 
időpontja elérni Dunakeszi határát. (A háború utáni szemtanúk 
mindegyike arról beszélt, hogy sok-sok kocsirakomány hordta hát
ra a sebesülteket és az elesetteket.)

A harcok befejeztével két központi helyen temették el a halotta
kat: a.) Móricz Gézáék melletti akácosban, ahol korábban a magyar 
fényszórósok óvóhelyei voltak, b.) Baloghék háza mellett egy na
gyobb méretű tömegsírban. Az 1945. májusi exhumálás során -  a 
felsőgödi Kollár bácsi vezérletével -  az elesetteket Vácra szállítot
ták és egy központi helyen újratemették. Tanúja voltam az esemé
nyeknek, s annak is, hogy a szovjet fegyveres katonák nem szedet
ték ki a hallottak mindegyikét, mert csak a fenti tömegsírok feltárá
sát végeztették el, és nem kutatták azokat a helyeket, amiket bizo
nyára tartalmazott a napi harcjelentés, benne: az elesettek listája, de 
ez nem volt a birtokukban...

A harcok véget értek, a lakosok előbújtak az óvóhelyekről; visz- 
szajöttek Sződről, Felsőgödről, hogy felméijék szerény gazdaságuk 
helyzetét. Az a kép, ami eléjük tárult: kiábrándító és elkeserítő volt! 
A lakóházak 95 %-a nagyobb sérüléseket szenvedett; de lakatlanná 
vált: Vörös Pál, Nagy István, Gál István és Makkai Mihály családi 
háza. Az istállók és más gazdasági épületek nagyobb része is romok
ban hevert. Az épületek tetejéről hiányoztak a cserepek; a szarufákat 
széthasogatta az aknatűz; a lakások, kamrák kifosztva; a kertek fel
dúlva; a jószágokból csak egy-egy tehén vagy ló maradt mutatóban. 
(Tégláséknak és Nagy Istvánéknak maradt meg a tehenük.)

Sertés, kecske, baromfi: mind-mind odaveszett. De megérkezett 
a szabadság és nem sokára a béke! Ereztek ebből valamit a korabe
li lakosok? Nem éreztek.

Ekkoriban nemcsak az éhínség volt a nagy veszély, hanem az a 
mérhetetlen lőszer- és robbanóanyag, ami úton-útfélen „kínáltatta”
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magát, mert a szovjet utóalakulatok egy darabot se szedtek fel belő
le. A felnőttekre várt a fegyverek, lőszerek, aknák, kézigránátok és 
egyéb tüzérségi muníciók semlegesítése, vagyis: elásása, mert a fi
atal fiúk (talán még mások is) hamar kézbe vették, hiszen volt von
zereje ezeknek a gyilkos eszközöknek. (Sztana Pistának az egyik lá
bába került játszadozása a karabéllyal.) A hatóságok is a lakosság
hoz fordultak, hogy szolgáltassák be az elszórt kézifegyvereket és 
lássák el figyelmeztető táblákkal a veszélyes helyeket. A tankcsap
da környékét tilos volt felkeresni, mert az aknazár maradványai még 
a földben pihentek; éppen ezért ezt a területet csak évek múlva le
hetett megművelni, miután a magyar tűzszerészek felszedték az ak
nákat. (A tankcsapda Dunakeszi felőli oldalán, talán 200-300 mé
terre, egy német katona sírja volt, akit majd a 90-es évek elején, a 
magyar és a német hatóságok hazai földbe szállítottak.)

De megérkezett 1945. tavasza és a front már Németország tájain 
tombolt. Nálunk az élet követelte jussát: az újrakezdést, a munkás 
napokat, az elhanyagolt, a tankok szabdalta földek megművelését. 
Az őszi vetések biztatóak voltak, ahol a háború megkímélte. 
A szántás volt most a legnagyobb gond, mert hiányzott az igaerő, 
mint a gazdálkodás alapvető feltétele.

Ezeket a keserves, ínséges hónapokat a megszálló szovjet kato
nák úgy „segítették”, hogy minden gyanús helyet „felszurkáltak”, s 
ahol néminemű élelemre vagy ruhafélére rátaláltak, azt elvitték, 
olykor megfelezték. Ne higgye senki, hogy a fenti példa eseti volt. 
Dehogyis. Ezek a mindennapok velejárói voltak! (Magyarország 
története -  1964-es kiadás -  2. kötetében olvastam, hogy a Szovjet
unió 1945. tavaszától 20 ezer vagon élelmiszert szállított hazánk
nak! Vajon mit mondanának a régi öregek (apáink), ha megkérdez
hetnénk: milyen volt az ukrán búza?)

A szovjet katonák ott lődörögtek a faluban, olyankor betértek 
egy-egy udvarba, s onnan az istennek sem akartak elmenni, halálra 
idegesítve a ház lakóit. Piszkosak, ápolatlanok voltak és mindig kö
veteltek valamit: szeszt, órát, dohányt, biciklit, de még asszonyt is, 
és senki nem tudta, milyen galádságon törik a fejüket. „A szemük 
sem áll jól!” -  mondták a falusiak, őszintén leírhatom: igazi marta- 
lócok voltak. A Száhlender major homokos-dombos területén épült
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egy sátortábor, ott szállásolták el ezt a népes sereget, de napi elfog
laltságukról nem gondoskodtak, s így kedvükre csavaroghattak. 
(Poholányiné szobája faláról leakasztották a régi faliórát és elvitték. 
Bizonyára még mindig valamelyik szibériai lakásban mutatja az 
időt és szolgáltatja a zenét!?) Hiányzott az emberek biztonságérze
te, nyugalma, a napi élet zavartalansága... Cséplő Pali barátom (14 
éves fiúcska) zsebében egy marék lőszert találtak, s ez ürügy volt, 
hogy azonnal úgy nézzenek rá, mint egy partizánra. Szegény Pali 
nagyon megrettent, majd egy óvatlan pillanatban elfutott. Az oro
szok hosszú sorozatokat lőttek utána, de szerencsére nem tudták el
találni! Naponta lehettek volna összetűzések, ha a falu lakossága 
nem óvatos és nem nyeli le azt a sok sértést, ami érte őket.

Átéltük, tapasztaltuk, hogy a főváros környékének lakossága a 
többszörösen kifosztottak sorsára jutott, míg a Tiszántúl és a Du
nántúl egyes vidékein megmaradtak a javak, s majd ez a terület lesz 
a cserekereskedelem céliránya.

Napi élelmiszerünk lett a kukorica, de olykor abból sem volt 
elég, még azt is szűkösen kellet adagolni. Az asszonyok akármilyen 
változatosan próbálták asztalra tenni ezt az ételt (kása, görbe, máié), 
nem tudta megszerettetni magát. Pedig ebből készült a kenyér, né
mi adalékokkal, hogy megmaradjon az illúzió, a fehér kenyér utáni 
vágy! Akik a kását tejjel vagy cukorral ehették (majd esszük mi is), 
azoknak már egy fokkal jobb sorsuk volt. S azok pedig, akik pirított 
hagymával, paprikás zsiradékkal locsolták meg a kása tetejét: a Ká
naán küszöbéig jutottak! Ez a nincstelenség jellemezte az 1945-46- 
os éveket, majd a lassú javulás időszaka is elérkezett.

Újtelep lakosságának élete és boldogulása a háború után
Ez a fejezet annyi cselekményt, történetet ölel át, hogy nehéz 

lesz az időben valamennyit elhelyezni, mert hat évtized elmúltával 
csak a legjellemzőbbek, olykor a legszínesebbek maradtak fenn az 
emlékezés rostáján. Mégis: áttekintést ad az akkori Újtelep (e feje
zetben már ezt a falunevet használom) életéről, küzdelmeiről, szor
galmas népének boldogulásáról.
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Amikor elfoglaltuk végre régi otthonunkat, apám áttekintette az 
ilkamajori gazdaságot, s nagyjából felmérte a használható eszközö
ket is. Állatállomány nem volt; a raktár, a górék üresek. A gazdaság 
gépparkja majdnem hiánytalan; a műhelyek felszereltsége még elfo
gadható volt.

A tegnapi cselédek tanácstalanul vették körül apámat, aki meg
ígérte, hogy felkeresi a sződi elöljáróságot a földosztás ügyében. Et
től kezdve apám állandóan úton volt, hol Sződre, hol Vácra gyalo
golt, hogy elősegítse e közösség sorsát. Megjegyzem: az akkori kis
gazda- és parasztpárti vezetők mindent elkövettek, hogy beinduljon 
az új élet.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés március 17-én fogadta el a földre
formról szóló törvényt, majd ezt követően megalakultak a föld
igénylő bizottságok. A megmaradó földterületek az Állami Föld
alap birtokába kerülnek. A helyi bizottság elnöke: Móricz Géza lett, 
de apám is a névsorban szerepelt. A földosztás alapelve: az egyko
ri ilkamajori cselédeknek (férj-feleség) 4 kát. holdat, és gyermeken
ként még 1-1 kát. holdat kell kiosztani. Azok a kisgazdák, akik ke
vés földdel rendelkeztek, szintén jogosak voltak újabb területeket 
igényelni.

Az ilkamajoriak földjeit az 1. sz. tábla (az egyik legjobb talajú 
szántó) biztosította; a családok földterületeit kisorsolták, s így a sze
rencse döntött e fontos kérdésben. Az sem lényegtelen, hogy ebben 
a táblában a rozs szépen fejlődött, ami a közösségnek biztosíthatta a 
kenyémekvalót. Az 12. sz. táblában mérték ki Dr. Schöffer Pál és 
Ferenc 50-50 kát. holdját. A bócsaiak igénylését, ha mód volt rá, a 
korábbi szántóföldjük közelében teljesítették.

Felsőgöd község földigénylő bizottságának mellékelt kimutatá
sából kiderül, hogy a felsőgödi igénylők 155; az ilkamajoriak 109; 
a bócsaiak 25; Dr. Schöfferék 100 kát. holdat kaptak, ami 389 kát. 
hold területet jelentett. (Megjegyzem, hogy Schöffer család életben 
maradt tagjai sem akkor, sem a későbbiekben nem munkálták, vagy 
munkáltatták jogos tulajdonukat. A későbbi években pedig az Álla
mi Földalap, majd a Tsz. kezelésébe került.)
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Jefî M



Gödi Almanach 207

A váci elöljáróságnak megfelelő kapcsolata volt a megszálló 
erők parancsnokságával, akiket számos kéréssel ostromoltak, hogy 
segítsék enyhíteni a gazdák gondjait, mert lehetetlen az új élet bein
dítása. 1945. május vége felé, egy Váchoz közeli legelőn, össze
gyűjtöttek számos jószágot (elsősorban teheneket), hogy a rászorul
taknak kiutalják. Estefelé apám is megérkezett és hazavezetett egy 
gyönyörű szimentáli üszőt. Tehát, nem tehenet, amelyet azonnal fej
ni lehet. Anyám kesergett, mert öcsémnek tejre lett volna szüksége, 
de apám azt mondta, hogy ez a szelíd jószág előhasi (az első borját 
várja), és a legjobb fajtából való. Sári lett a becsületes neve. (Lesz 
még róla szó, ha odaér a történet.) Az ilkamajoriak és a bócsaiak is 
választhattak az összeterelt jószágokból, s így legalább volt néhány 
tejelő tehén a faluban. Dobcsányi József még ráadást is hozott: egy 
olyan lovat, amiben csak pislákolt az élet; bizonyára ezért érdemel
te ki ezt a nevet: Csillag!

A bócsai emberek közül többen vállalkoztak arra, hogy bejárják 
a közeli településeket: Sződ, Csornád, Orszentmiklós, Vácrátót, 
Váchartyán, Erdőváros (1956 után Erdőkertes), hogy valamilyen se
gítséghez hozzájussanak. Úgy vélem: a kölcsönös segítés lehetett a 
megegyezés alapja, mert a környék parasztgazdái legtöbbször 
megértőek voltak. Pénzzel fizetni reménytelen volt, hiszen az inflá
ció már felütötte fejét. De olyan gazdák is akadtak, akik elmentek 
hajdani községeikbe: Bócsa, Páhi, Orgovány, Akasztó, Kaskantyú, 
Csengőd (nem volt veszélytelen út!), felkeresve a rokonokat, isme
rősöket, hátha szerencsével járnak, és lóval, tehénnel tudnak haza
térni. A későbbek folyamán, ahogyan a biztonság alakult, egyre töb
ben vállalkoztak e több napos útra, s így tudták biztosítani a fonto
sabb élelmiszereket; de vetőmagot, malacot, aprójószágot, olykor 
még jófajta homoki borocskát is hoztak.

A faluban élénkült az élet, mindenkinek sürgős dolga akadt, de 
legfontosabb volt: a háborús károkat helyrehozni, a lakásokat lakha
tóvá tenni. A nagy tehénistállót lebontották és a tetőanyagot a rászo
rultak között osztották el. Az új kastély berendezéseit (többnyire iro
dabútorok) a lakosság széthordta, de a használható ajtók-ablakok a 
sérült épületek kijavítását szolgálták. Néhány szobának lakója is 
volt: Nagy József, Felbert Béla, majd hosszú évekig: Nagy M. János.
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A régi kastélyba költözött Uhrig Zsigmond festőművész, fiatal fele
ségével, s így ez a épület jórészt megmenekült a nagyobb romgálá- 
soktól.

Kozma József, az uradalom volt gépészkovácsa, nem engedte a 
műhely berendezéseinek dézsmálását, mert okos szavaira hallgattak 
az emberek; az orosz katonákat pedig nem érdekelték a tüziszer- 
számok. Aratás előtt álltunk, javítani kellett a cséplőgépet, az üzem- 
képtelen traktort, mert ez volt az alapja a cséplés elvégzésének. Ez 
már fontos ügy volt: közügy. A gazdaság berendezését (ekék, boro
nák, vetőgépek, szekerek) az új tulajdonosok osztották fel, amik 
nélkül nem lehetett földet művelni, az önállóságot megteremteni. 
Nem volt semmiféle felsőbb intézkedés (csak később érkezik), ami 
szabályozta volna a gazdasági eszközök felaprózását. hallgatólago
san átruházták ezt a jogot a közösségre, s ők tették a dolgukat.

Az első áldozok csoportképe (1945 vagy 1946). 
A kép bal oldalán Görgényi József tanító
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Az első áldozok csoportképe (1947).
Jobbra fent Kenessey Györgyi tanítónő

Megnyílt az iskola is, de átmenetileg a Bukóczki-házban kezdő
dött a tanítás. Görgényi József és felesége (erdélyi menekültek vol
tak) oktatta a falu minden diákját. A következő é\ ben már újra a ré
gi iskola várta a tanulókat, majd 1947-ben Kenessey Györgyi tam"- 
tónő (Tildy Zoltán unokahúga) oktatta-nevelte az alsó tagozatos 
osztályokat. Egy év múlva Bemáth Mária Otília került a helyére, s 
aztán az ötvenes évek legelején, Potyó Imrét és feleségét nevezték 
ki az újtelepi iskola tamlóinak.

Néhány színes történetet is előkapartam emlékeim labirintusá
ból, és leírom, mert hozzátartoznak a hajdani élethez, ahhoz a nincs- 
telenséghez, amelyben vergődtünk...

Közvetlen aratás előtt elküldött apám Sződre. mert Piros főjegy
ző üzent, hogy bizonyos élelmiszerekkel kisegíti családunkat. Sinka 
Laci is eljött velem (aki hazakerült a budai harcok után) legalább 
együtt cipeljük a hátizsákot. Toronyiránt mentünk, hogy ne találkoz
zunk orosz katonákkal. Szeretettel fogadtak bennünket, asztalhoz
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Ültettek és megetettek. Látni kellett volna ezt a két kiéhezett fiút! 
Szalonna, kolbász, fehér kenyér; akár a mennybemenetel! Megpa
kolták a hátizsákot (bab, liszt, szalonna, kolbász, cukor és két csa- 
tos üveg bor) és a lelkünkre kötötték, hogy óvatosan menjünk haza
felé. Felváltva cipeltük a terhet, mert kicsit sok volt az 5 kilométe
res út, de szerencsésen megérkeztünk...

Valaki hozta a hírt, hogy az újpesti hajógyárnál egy megfenek
lett uszály sórakományát hordják a gyerekek, mert a felnőttek nem 
mernek (joggal) odamenni. Apám megtiltotta, hogy olyan messzire 
elkalandozzak, pedig készülődött már a csapat, hiszen a só nagy 
kincs volt! Kiszámítottuk, hogy 12-13 óra alatt megjárjuk az utat és 
valamennyi sót hazacipelünk. Másnap apám korán Vácra ment; mi 
is nekieredtünk az útnak: Kozma Sanyi, Móricz Miki, Sinka Laci és 
jómagam, mire a nap már melegen tűzött, elhagytuk a Megyeri csár
dát, és közeledtünk a célhoz. Megtaláltuk az uszályt, és valóban sok 
gyerek bányászta a sót. A parton ácsorgott egy orosz katona, gép
pisztoly a nyakában, de nem foglalkozott velünk. Körülbelül mellig 
érő vizet kellett átlábalni, hogy felkapaszkodjunk a rakományra. 
Darabos-szemcsés sóval töltögettük zsákjainkat, majd fejünkre 
emelve jutottunk ki a partra. Sietősen indultunk hazafelé abban az 
igazi nyári melegben, izzadt hátunkra rátapadt az ing, a só olvadoz- 
ni kezdett és kegyetlenül marta a bőrünket! Dunakeszinél ráfordul
tunk a földútra, hogy rövidítsük a távolságot. Sokat pihentünk, de 
azért haladtunk is; és nagyon szenvedtünk, de hazaértünk; sóval 
együtt... Anyámék napokig kenegették a hátamat, amíg a felmart 
bőr megnyugodott. Az a 7-8 kiló só, amit hazacipeltem, nem volt 
elsőosztályú áru, de hosszú időre elég lett a családnak. Apám soha 
nem tudta meg kalandos kiruccanásomat...

Felsőgödön Jeney Ferenc volt a fényképészmester, apámnak jó 
ismerőse. Rengeteg munkáját alig győzte, ezért arra kérte apámat, 
hogy szombat délutánonként engedjen el engem, mert tudnék segí
teni, legalábbis a fotók szárítását rám bízhatnák. Szívesen mentem 
és hasznomat is vették. Amit ott láttam: nem volt mindennapi! Az 
udvaron nyüzsögtek az orosz katonák, arra várva, hogy mikor kerül 
rájuk a sor. Felvételek készültek egy-egy csoportról, fegyverrel 
vagy a nélkül; azután a lányokkal vegyesen, de külön-külön is.
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Feri bácsi fényképzett (üveglemezre) felesége az előhívással és a 
másolással foglalkozott. Én szárítottam a képeket, majd a széleket 
cakkosra vágtam és borítékoltam. Csodálatos munka volt! Nemkü
lönben a fizetség, mert nem pénzt kaptunk, hanem természetbeni 
juttatást: zsírt, vajat, cukrot, lisztet, szalonnát, húst, konzerveket 
(amerikai babkonzervet!), dohányt, cigaretát... (Jeney Ferencék az 
ötvenes évek elején elköltöztek Szegedre.)

Nagy baj a szegénység, a nincstelenség, de az éhség a nyomor 
feneke! Pálinkás Jani bácsi maga mellé vette idősebb fiait: Ferkót, 
Lackót, és elindultak a 8-as erdő homokos-dombos területére, hogy 
kiássanak (!) néhány kiniglit (üregi nyulat). Ezt a kis termetű, vir
gonc rágcsálót és a vadásznak is nehéz volt megsörétezni, mert vil
lámgyorsan eltűnt földalatti kuckójában. Jani bácsiék megfigyelték, 
hogy melyik lyuk „nyelte” el a nyulat, majd elkezdték lapátolni a 
homokot, de előbb a vészkijáratokat betemették, haladtak a lapáto
lással, csökkent a távolság, közeledett a fészek. Lackó volt a leg
ügyesebb, ő nem vétette el a prédát: benyúlt a lyukba és előrángat
ta a tapsifülest; olykor egy egész szaporulatot. Estefelé pörköltillat 
áradt a konyhájukból, majd a kukoricakása tetejére került a „cseme
ge”. Kilencen ülték körül az asztalt...!

Végre elérkezett az aratás ideje, bírtató kilátásokkal. Családon
ként: kaszás, marokszedő és kévekötő végezte a nehéz munkát; 
mindannyian sovány koszton. Először a Száhlender major köles
vetését takarítottuk be, majd ezután kezdődött a rozsaratás, a jutta
tott földeken. Kozma József gépész előkészítette a traktort és a 
cséplőgépet, s ezért részesedést kapott a terményből. Az elöljáróság 
kiutalta a szükséges üzemanyagot, járomba fogott tehenekkel hord
ták be a gabonát a cséplés helyére, s aztán néhány nap múlva már 
hallottuk a cséplőgép zümmögését... Volt már kenyémekvaló!

A cséplés után már az új gabonával szekereztek a váci malomba, 
hogy legyen vége a hosszú böjtölésnek és asztalra kerüljön az a 
rozskenyér, aminek ízére-illatára annyira vágytak az éhező csalá
dok! A malomba beszállított gabonából vámot vettek (ez volt a fi
zetség), majd kimérték a járandóságot: lisztet, korpát, hántolt kölest. 
Dobcsányi József befogta a feljavított „Csillag”-ot, és bátyámmal 
együtt mentek az őrletni valóval. De ez a lovacska, majd néhány hét
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Után, az újpesti olajgyárat is megjárta, hogy hazafuvarozza az illa
tos, mézszínű olajat.

Az újtelepi gazdák szorgalma töretlen volt, hiszen a kényszerű
ség szorításából csak egy járható utat találtak: a napi munkák becsü
letes elvégzését. Ekkoriban már egyre több ló, tehén volt az istállók
ban és malacok, aprójószágok is akadtak egy-egy udvarban. A száh- 
lenderi tábort az oroszok felszámolták, így megritkultak a „testvéri” 
látogatások. Az őszi munkálatok (szántás, vetés) is megkezdődtek 
és az elöljáró szervek traktort küldtek az igával nem rendelkezők ki
segítésére.

A következő év elején (1946) bátyám úgy döntött, hogy jelent
kezik a demokratikus rendőrség kötelékébe, mert az ottani javadal
mazással a család segítségére lehet. Sinka Jancsi is megszerezte pa
pírjait, s így mindketten a felsőgödi rendőrőrs állományába kerül
tek, a volt csendőrlaktanyába. Apámmal elvetettük a kukoricát, nap
raforgót és egyéb veteményeket, de ekkor már apám gyakori fejfá
jásra panaszkodott, s alig tudott dolgozni. Ezen a tavaszon ellett

Csankó József 
(1897 -1946)

Csankó Józsefné 
Sz.: Schultz Anna 

(1900 -1947)
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meg Sári tehenünk, és ezt követően olyan tejzuhatagban volt ré
szünk, amilyet még a legjobb gazdák sem tapasztaltak. Nem is cso
da, hiszen naponta 25-30 liter tejet fejtünk. De az öröm nem volt 
teljes, mert apám elutazott Budapestre (bátyám kíséretében), ahol 
Kádár Lajos (népi író barátja, 1896-1982 GA 2003. 370-376. oldal) 
elvitette egy orvosprofesszor barátjához, aki a klinikán elvégezte a 
vizsgálatokat, és megállapította az agy daganatot! Elkezdték a sugár- 
kezelést, de állapota napról-napra rosszabbodott. Hazaengedték: 
nem volt segítség... Július 21-én délelőtt kísértük ki a göd-pusztai 
temetőbe...

Ezt a hatalmas veszteséget családunk soha nem tudta kiheverni, 
mert apám gazdálkodási tapasztalatai nélkül felütötte fejét a tanács
talanság. Anyám is gyengélkedett, s örültünk, ha a konyhai munkát, 
a főzést, a sütést segítség nélkül elvégezte. Drága nagyapám eljött 
Pécsről, hogy elsirassa fiát és megossza velünk közös bánatunkat. 
Segített tanácsaival is és azt kérte tőlünk, hogy tegyünk meg min
den a család összetartásáért, a kicsit felneveléséért, hiszen a tapasz
talt ember szemével jól látta, hogy anyánk súlyos beteg.

Nővérem, Mária a kastélykertben 1944. nyarán; itt még csupa derűvel...
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Amikor a kinti munkával végeztünk, szegény nővéremnek el
kezdődött az „éjszakai” műszak: a szabás-varrás, ami átfonta életét, 
és nem sok idő múlva: a pénzkeresés egyetlen forrása lett. A szágul
dó inflációban nem tudtuk a tejet eladni, mert az értéktelen pénzért 
semmit sem lehetett venni. Viszont, volt a tejnek és a vajnak: csere
értéke! így került az ólba egy választási malac, de csirkék, kacsák is 
lassan benépesítették az udvart; de a kapálásban és más munkákban 
segítőket is tejjel fizettük.

Augusztusban nagyot változott a helyzet: megjelent az új forint, 
ez az értékálló pénzecske, s ezt követően már lehetett piacolni. Az 
első próbálkozásom is sikeresnek mondható, mert a felsőgödi piac
ra három zsák főzni való kukoricát betoltam egy tragacson és 10 fil
lérért adtam el csöveit... A tejet már korán reggel kerékpárral Alsó
gödre vittam (Gál Jancsi volt a társam), ahol vártak bennünket a 
megrendelők és naponta fizették a kért mennyiséget. Ezekből a fo
rintokból már lehetett gyarapodni, elsősorban ruházkodni. (Emléke
im nem csalnak, s így leírom: egy férfiing bolt ára 25 forint volt!)

Az újtelepiek élete lassan javult, a gazdálkodás is kézzelfogható 
eredményeket hozott és valamilyen jövőképet is kiszűrhettek a po
litikai hírverésekből, s ha nem is nagy reményekkel, de a kisgazda- 
és parasztpárt támogatása mellett voksoltak.

Telente az iskola adott otthont az ezüstkalászos gazdatanfolyam
nak, mert a tapasztalatok megbeszélésére, az új ismeretek elsajátítá
sára nagy szükség volt; de itt hallottak először a korszerű növényvé
delemről is. A tapasztalt gazdák (Lehel István, Végh János, Piros 
Mihály, Gál István) mindvégig segítették az oklevelek megszerzését.

Családunk sorsa is javult, de életünket az öröm messze elkerül
te, mert anyánk élete válságosra fordult. Tavas doktor rendszeresen 
látogatta, de csak fájdalomcsillapító injekciókkal enyhítette szenve
dését; mást már nem tehetett. Szegény nővérem ápolta, tartotta ben
ne a lelket, mi pedig a földet műveltük nagy-nagy nehézségekkel. 
Aztán mindennek vége lett: anyánk is itt hagyott minket, 1947. már
cius 21-én... O is a göd-pusztai temetőben nyugszik, apánk szom
szédságában. Egyedül maradtunk: két felnőtt és három kiskorú. La
jos bátyám lett a családfenntartó, ő volt a felelős további életünkért. 
Nehezen viselte ezt a terhet és csak rövid ideig érezhettük gondos-
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kodását, így csakhamar nővérem szárnya alá kerültünk. Fiatalságát 
feláldozva nevelt bennünket és gondoskodott rólunk; olykor még 
hajnalban is ott görnyedt a varrógépnél, hogy a legszükségesebbe
ket előteremtse. Amikor eljött az ideje (18 éves lettem), elmentem 
ebből a puha fészekből, hogy enyhítsem nővérem gondjait. Húgo
mat és öcsémet felnevelte, iskoláztatta, amikor ők megkezdték önál
ló életüket, csak azután ment férjhez, 1967-ben. Ifjúsága messze 
tűnt, saját gyermeke már nem lehetett...

Megpróbáltatásainknak még volt folytatása, mert a befészkelődő 
kíméletlenség megfosztott bennünket egyetlen tehenünktől is. Sári 
ott vergődött az istállóban, nem evett, csak riadt szemekkel nézett, 
ha megszólítottuk. Pálinkás bácsi, aki értett a tehenekhez, azt mond
ta, hogy valamit nem tud megemészteni, azért vergődik. Az állator
vos is tanácstalan volt és csak annyit állapított meg, hogy nincs fer
tőző betegsége. Végül: le kellett vágni szegény jószágot! A balsors 
így rendezte sorsát e jól tejelő tehénnek. (A zsigereléskor derült ki, 
hogy egy 25-30 cm-es drót volt az emésztőrendszerében.)

1947. novemberében érkezett apám nevére a Fővárosi Földhiva
tal határozata Ilkamajor felosztásáról és az abból eredő juttatások
ról. Sajnos, a csatolt „vázrajz” nincs a birtokomban, de a számozott 
épületek mindegyikét be tudom helyettesíteni a határozat szerint. 
Azt csak érdekességként írom, hogy a háború után már 2,5 év telt el, 
ennek ellenére a hatóság úgy fogalmaz, mintha az idő megállt vol
na Ilkamajor felett!

Az sem lényegtelen, hogy Schöfferék életben maradt családtagjai 
részére visszahagyott javakat (épületeket) a tulajdonos soha nem bir
tokolta, de ügyeik képviseletében sem jelent meg senki a teleülésen. 
Már a határozat leküldése előtt megkezdődött egyes épületek bontá
sa és az építőanyagok felhasználása. A 8. sz. épület (kertünk végé
ben egy gépszín és a hozzá tartozó terület) soha nem lett tulajdo
nunk, s erről nem is volt telekkönyvi bizonylatunk. Móricz Géza sem 
birtokolta az 5. sz. romos épületet (hizlalda) se annak területét. 
A volt cselédek számára megítélt 600 négyszögöles házhelyeket sem 
mérték ki Ilkamajor területén, legalábbis a visszaemlékezés éveiben 
nem, s így családi házak sem épültek. A felsőgödi Földműves Szö
vetkezet jogai hogyan érvényesültek? Erről nincsenek ismereteim.
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ySvAronl FölJhlT»tal 
Köípontl Városbája 111.37't/a. 
TrirTon1189-850 628 nw llék. 
^16adój Dr. föenréry WzBsf

tTgr.tan.eln,

11.600/L9A.7.

T á r g y :  A felsÖgMi Xlka-M^or tejru- 
Istének relosztáaa és jutts« 
táaa.

Az 19^7«V.t.c.2.§.-ában,illetTe a 132.000/m7.PM. 
flz.iondslst ö-S.és 7 -S -~ána]r  i .  bekezdésében tlztosltott ;Jogkörben 
nieghoztta az alábbi

h a t á r o z a t o t  i

A ./, alatt csatolt vázrajzon vörös Irónnal k8rül- 
betérolt hosszúkás négyszög alakú területet a rajta álló  épületekkel 
/ikaBtély,9*10,ll,ie,15, sBóau épülétek,víztorony,kútl/

az 19á5>*tl. t ,c .
-kel Jóváhapy®^  ̂ 600/19^5.V.^.sz.rendelet Í O . Í . - a  alapján Dr.Schöffer 
Ferenc ée Dr.Schöffer l^ál megváltást szenvedők részére visszahacyoa.

A megváltást szenvedők a 10. szóbu félszerben jelen
leg tároló gazdasági gépek számára átmenetileg továbbra is tárolási 
helyet biztosítanak nindncldlg,sínig azok aegfelelSen elhelyezhetők nem 
lesznek.

A 11. száovj épület /tvojt kovácsmühelr»/ raktárhely!- 
Bégét a megváltást szenvedők a felsögödl Földmlves Szövetkezet részére 
Idelglnnessn közös használatra átengedik,

A 8.számú épületet a hozzatar-tozó ceruzával függőle
gesen vonalkáaott területtel Csankó József /tScbuler Annát/ volt gazda

sági cselédnek juttatom.
Az 5«ezáau romos épületet a hozaátartozó cca 330 Qöl 

háromszög alakú területtel /s 49ál hrsz.j/ Móricz Géza /tíTemet Terézt/ 
volt gazdasági cselédnek juttatom.

A vásrajson kék színnel körülhatárolt területet



Gödi Almanach 217

-  2 -

« t*héni8táll6nak «rr« a terülstr« ««S naíjfobb résséy»! és s kuttsl 
•gyütt a f s l s ó g ö d i  íó ld a iv e s  SsSYstketetnak juttató».

Ai Ilií<t-»ajor sgyebskbsn  a r o l t  gudasági. cselédak réstér« hás- 
b«ly terülstksst l*st kialakltvai addig is amíg at » s fT a ló s ii l l in t ,  a 
t a t C l e t o t  a* Országos yöldbirtotrendetS Alap Tartalék nevére kell te
le kkönyvetni.

I I .

A 6.szá»u volt tehén-istálló bontási anyagából 15 tartóg«r«nda 
a »egvaltáat stenvedóket i l le t i ,  Tissfehsayae eiasa, tehat ellenérték 
■egCia«tése nélkül.At épületnek a visstahagyott területre eső anyaga 
a F511»1v«8 Síüvetketet álta l az épület átépítésére felhasználható. i t t  
a bontási anvarot a E e p r á l t á s t  eaervedők ellenérték nélíül engedik á t  a 
y?ld»lv«8 SzSvetkezetnek,

áz l.széMU lakóépület/:jelenleg istálló :/  ro»oe része, jfjl2.szá 
■u volt ló -istá lló  ro»épülete és a IJ. aza»u rcnos »agtar épület lebont 
ható. A bontási anyagot ezakértó közbenj&ttével »cg kell becsülni. Bon» 
tési kSltaég ei»én a baeeérték 30 levonásba belyeahetfi.A bontás a 
KEzsági ülóljiróság kSzbenjSttéveí tCrténlk, A bontási anyagot a jutta- 
tottak között kall ártékasitani, *! vételárat jegyzék ki8éretéb»n aa 
Orszégoa Pöldhitaltntézetnek /igr,Teleki Pál u.7.:/ kall elküldeni és 
vei« slszánolci.

klutén a bontási anyag at Ilka-»a jorl terCletsn r'zbelyhet ju
tó volt gazdasági cselédek réstéré épitsadó házak anyagául fog szolgal
mi, » hasak és a házhelyek elhelyezése pedig csak a jövőben fog »sg- 
tórténni, a bontási anyag ezidószerint csupán ideiglenesen használható 
fe l és az Ilka-aajor területéről el nen vihető.

m .

A juttatott épületek továbbá a volt uradaloahoz tartozó 
aasógaidaaági eszközök és gépek leltározása és becslése folyaaatban 
tsb.Bb utóbbiak juttatása tárgyában később fogok határozni.
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1?.

Ez«n határozat ellen a Iséfbeaitóist követő 15 nap alett 

felebbetésnek van helye,aelyet az Országos FöldhivatalKoz elmerve a 
Fővárosi Ffildhivatnlnál két példényban kell benyti,-!tBnl’.'

V.

türrfil értesítést kapnak]
1.-2./ Községi Kl51járdség Pelsögöd azzal,hogy ezt a határo

zatot azonnal ki kell függeszteni és a továbbiak teklr- 
tetéten a 152.000/19^-7.?M.az.rendelet 17.§. S.bek.sze- 
r irt  kall el.iárnl.

5./ U.F.O.aZ. halyi széirvezete Felsögöd,
á,/ Nemzeti Blzotrteág Péleögöd,
5. / Móricz Géza Felsögöd Ilka-aajor,

6. / Csankó Jótgof Felsögöd Ilka-maáor,
?./ Kebelbeli Műszaki Osztály,
8. / Országos Földhitelintézet ^ . íe le k i  Pál u.7«_j  ̂ _̂^
9. / Krioza^ozalia Budapest,Áldás utl2. ^

10. / özv.SchBffer Bódogné fijdapest,3rZ8ébet krt,J9,
11. / Dr.Ponó István ügyvéd Budapest,V.Kálmán u,15.
12. / Pöldmives Szövetkezét Kelsögöd,

I n d  0 k o  ̂ á s I

A Dr.Schöffer Ferenc és Dr. Schöffer Pál felsőgödi Ilka- 

■ajorl belBÖségblnek felosztása és juttatása a helyi szervek által 
előterjesztett egyhangú javaslatcra, valamint a gazdasági szakértő 
jelentésén alapul,Minthogy a javaslót uitt a volt gazdasági cselédek, 
valaiüint a megváltást szenvedők éí^lekeit kellő figyelembe részesíti, 
azt a felosztás ás juttatás alapjául elfogadtam.
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Ax 5<9iAatt épűl«t«t a hoxaAtartosó tarülattel axért ^ tta tta  

Kóricz Gézáoak,m9rt juttatott azántófSldje a ita l sonszédoa^A azantó> 
f31d és a házhely kSsStt vezető ot/i4948 hrss.t/ nea volt juttatható, 
■ért tŐCTényhatósági ut és s alatt reá lehet aegszüntetnl.

ügy ez a juttatás,aiat a 8<saáau éptíletoek és a hozzátartozó 
területnek Csankó József részére való juttatása a helyi szervek egy
hangú javaslatával e^esS,

A volt gazdasági cselédek ssóBára k ije lö lt házhely terület csa
ládonként 600 TSl telket rzániitva 12 juttatott csalid száaára elegendi

Bxidao-'t,19a7. évi novenber hó 10, napján.

Fővárosi Földhivatali

Dr.Szerdalialyl Slak s.k. 

h. ügyvezető.
8m6i/

liiVe vehető j«e



220 Gödi Almanach

Ez az okmány viszont jól tükrözi, hogy megpróbálták az igazságos
ság jegyében rendezni egy-egy volt uradalom emberi és anyagi sor
sát, de amire már nem volt meg a jogi garancia. A pártok villongá
sa lassan a végéhez közeledik és a fő erő (az MKP) veszi át az irá
nyítást, s majd ők jelentkeznek egy másféle agrárpolitikával... De 
abban már nem az egyéni gazdálkodás a boldogulás útja.

Még 1945. kora nyarán egy érdekes „figura” jelent meg Újtele
pen: Felbert Béla volt a becsületes neve. Elmondta, hogy a lakását 
lebombázták, s ezért kénytelen máshoz menedéket kérni. Cipész
ként kereste kenyerét és itt is a szakmájában szeretne dolgozni. Fe
leségét, leányát és cókmókját is hozta magával. A falusiak befogad
ták (kellett a suszter) és Felbert Béla szobát foglalt az új kastély 
emeletén, a főbejárat fölött. Évekig ott élt e minden vásott lábbelik 
„professzora”, mert nagy szorgalommal dolgozott, s az emberek 
megszerették.
Voltaképpen: egy dörzsölt pesti vagány volt, aki évekig játszott a 
FTC Il-ben, mint balfedezet. Ha az írom: ő hozta be Újtelepre a lab
darúgás szenvedélyét, nem túlzók. A harangláb területén csak egy 
szűk pálya mérete fért el, de ezt is átszegdelték a kocsinyomok. Ez 
sem volt akadálya a sötétedésbe hajló mérkőzéseknek.

Ha valaki arra gondol, hogy e kiszolgáltatott években nem tudott 
megérinteni bennünket a kultúra, vagy semmiféle szórakozási lehe
tőség nem jutott számunkra: az bizony téved. Már 1945. nyarán egy 
fővárosi autóbuszüzem dolgozói (Szokol bácsi vezetésével) meg
kezdték falujáró sorozatukat és minden vasárnap zenés műsorral 
kedveskedtek a falu lakosságának. Az új kastély főbejárata volt a 
színpad, előtte a nézőközönség. (Ez a mozgalom ég tiszta szándékú 
volt, nem olyan, mint majd a későbbiek!) A következő évben bővült 
a választék, mert egy budapesti bányaipari üzem is gyakran vendé
günk volt; s ami még fokozta a fiatalság örömét: tánczenekaruk 
rendszeresen fellépett. Felsőgödről is érkeztek színjátszók, éneke
sek és szórakoztatták a nagyérdeműt. De szolgáltatott nekünk har
monikaszót Tóth Feri bácsi és Romonyák Lajos is.

Őszintén leírhatom, hogy tavasztól őszig hangos volt a kastély
kert a fiataloktól, akik sok szépet vártak az élettől és tudtak önfeled
ten szórakozni. A kastélykert volt a találkozók központja, itt sző-
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Újtelepi lányok a kastély kertben.
Balról jobbra: Piros Rózsi, Máté Judit, Csővári Erzsébet és Piros Margit

Újtelepi legények.
Balról jobbra: ifj. Nagy István, Oláh István és Móricz Miklós
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vődtek a szerelmek, mert ez volt az egyetlen hely, amit örököltünk 
a múltból. Ezt a ligetes területet megkímélte a lakosság, nem vágták 
ki a fákat, hagyták a természet törvényeit érvényesülni. Bizony, mi
lyenjókat pihentünk a gyepágyakon egy-egy jól sikerült húsvét hét
fői locsolkodás után! De idejártak a szenvedélyes kártyások is, be- 
hózódva a fák alá, várva a szerencsére....

Próbáltunk mi is kialakítani (1948) egy színjátszó csoportot, 
hogy majd a téli hónapokban néhány előadásra becsalogassuk a kö
zönséget. Bemáth Mária Ottília volt a tanítóné, aki vállalta a darab 
betanítását. Molière: „Dandin György” c. vígjátékát szemeltük ki, 
de annak azt a rövidített változatát, amit Majos Tamás és Hont Fe
renc készített. Duda Gyuri címmel. (Szereplők voltak: Cséplő Já
nos, Cséplő Pál, Kozma Sándor, Móricz Erzsébet, Csankó Ilona.) 
Jómagam a segédrendező, súgó és a díszletfabrikáló szerepét vállal
tam. Az előadással két estén szórakoztattuk a közönséget, s aztán a 
sok sértődöttség megszakította a további sikereket. A felnőttek 
(Kozma József vezetésével), Tóth Ede: a „Falu rossza” c. darabot 
akarták bemutatni, de már az első próbálkozásnál lemondtak a 
dicsőségről...

1948. tavaszán megalakult az EPOSZ (Egységes Parasztifjúság 
Országos Szövetsége), majd azt követően meghirdették a járási me
zítlábas bajnokságot. Feltétel volt, hogy legyen EPOSZ-alap- 
szervezet. Megalakultunk, vezetőséget választottunk; titkári funkció 
nekem jutott. Felbert Béla elment Vácra: benevezte a csapatot, majd 
sorra vettük a csapat felépítésének lehetőségeit, a helyi játékos gár
da képességeit. Béla bácsi nem volt elégedett, ezért Felsőgödre, 
majd Alsógödre is elkerékpározott egy kis toborzó körútra. 
Felsőgödről az Artner-gyerekeket, Alsógödről Pálos Öcsit és még 
néhány fiút szerzett, akik erősségei lettek a csapatnak. Tavasztól a 
nyár közepéig 16-18 mérkőzést játszottunk és veretlenül nyertük a 
bajnokságot. Mindenki kapott egy csodálatos centenáriumi aranyér
met ... ! (A csapat állandó tagjai voltak: Kozma Sanyi, Sinka Laci, 
Móricz Miki, az Artner-testvérek, Pálos öcsi és jómagam.)

1948. júliusában egy váratlan vendég érkezett hozzánk: Kiss Jó
zsef, apám sógora. Most szabadult az orosz hadifogságból, s úgy 
gondolta, hogy mielőtt Pécsre utazik szeretett családjához, meglátó-
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gat bennünket. Nagyon szomorú volt, amikor megtudta tragédián
kat, de csak vigasztaló szavakkal próbálta enyhíteni bánatunkat; 
majd elbúcsúzott tőlünk, hogy végre viszontláthassa egyetlen leá
nyát és az őt nevelő nagyszülőket.

1948. szeptember vége felé a falu felnőtt lakossága egy nagysza
bású szüreti bált rendezett az új kastély termeiben. A szereplőket fel
készítették, s a legjobb lovakat kiválogatták a csikóslegények számá
ra. A fiatalok egy pesti kölcsönzőből hozták a jelmezeket. Erre a 
napra a kosdi rezesbandát fogadták meg, mert ez a muzsika nagy 
vonzereje volt a szüreti bálnak. A szereplő felvonultak Felsőgöd ut
cáin is, s így toborozták a szórakozni vágyó fiatalokat. Reggelig tar
tott a mulatság.

Az újtelepi fiatalok lelkesek voltak, sokat dolgoztak és megpró
bálták a megváltozott élet rit
musát átvenni. Ezekben az 
években már néhányan az ipar 
különféle területein keresték a 
boldogulást, mert a főváros kö
zelségének megvolt a vonzere
je. A földművelés és az ipari 
munka összefonódása már egy- 
egy családban is megmutatko
zott, mert a fiatalok előtt meg
nyíltak az iskolák, s így tehet
ségük és szorgalmuk döntötte 
el további sorsukat...

Visszaemlékezésem több 
mint hat évtized történéseit 
ölelte fel, kutatva a megszépítő 
idő cselekményeit, amelyek ak
kor, a korabeli életnek jellemzői 
voltak. Inkább a múlt, a küzdel
mes élet, mintsem az öröm ve
zetett el a bócsai emberek közé, 
akiket jól ismertem, akiknek 
sorsában én is osztozhattam.

Piros Margit és ifj. Nagy István 
az újtelepi szüreti bálon
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Ez a település ma már olyannyira átformálódott, hogy csak nyomait 
hagyta meg a hajdani falucskának, s azt a néhány őslakost, akik még 
ma is ott élnek: id. Papp János, Nagy István, Lehel Margit, Téglás 
Erzsébet és Cséplő Mária.

Seneca (i. e. 4. század) római filozófust és államférfit idézem: 
„Végtelen gyorsan száguld az idő; akkor tűnik ez fel leginkább, ha 
a múltra tekintünk”. Ezeket a száguldó idő hagyta emlékeket pró
báltak kirostálni, amennyire még rátekinthetek ennyi év távlatából. 
Nagyon remélem, hogy elkerültem az útvesztőket, nem kalandoz
tam el kitűzött célomtól és sikerült Újtelep képét megrajzolnom, az 
ott élők sorsát felvillantanom. Emlékeim pontosítását régi barátaim 
is segítették: Nagy István, Nagy Eerenc, Cséplő Mária; és köszönet
tel fogadtam, hogy néhány fényképpel is hozzájárultak a hajdani vi
lág bemutatásához.

Akikről szól ez a krónika: már nincsenek; de gyermekeiket és 
unokáikat ez az írás visszavezetheti abba a korba, amelyben a szü
lők éltek, dolgoztak és a család boldogulásáért oly sokat tettek.

Lapzárta után érkezett egy nagyon ritka felvétel.

A két Schöffer testvér, vadászbarátaival kastélyuk teraszán, 1935 körül. 
Balról jobbra első' Bitriczky Tibor, harmadik lovag Floch Reyhersberg, 

negyedik Schöffer Pál kalapban, hatodik Schöffer Ferenc.



GYÜRE JANOS

Egy gödi fiú, Antal Gábor, 
hihetetlen távozása a jánosházai 
szovjet hadifogoly-gyűjtő táborból 
1945 májusában

Ezt a történetet, iskolatársam és fiatalkori barátom, az 1999 
őszén elhunyt Prenoszil Endre utolsó találkozásunkkor tett nyoma
tékos kérésére írtam meg. A cikkben leírtak az Ő szavai , az általa 
elmondottakon semmit sem módosítottam.

Amint azt már a „Gödi Almanach” két számában is megírtam, 
1944 december 8-án, felsőbb katonai parancsra. Alsó és Felsőgöd 
14-20 éves „Levente-köteles” fiataljait, katonatiszti vezetés alatt, a 
Dunántúlra, majd Németországba vitték. Itt most nem kívánom 
részletezni azokat a történéseket, amelyek 1944. december 8-án és 
1945. május 8. kötött történtek velük, hanem egy, az utóbbi dátum 
napjától kezdődő eseményt írok le.

A történet főszereplője Antal Gábor, egy alsógödi gimnazista, a 
mai iskolai terminológiával, a tizedik osztályt elvégzett fiú, aki szü
leivel valahol a mai Béke út és a Hét vezér utca közötti részen la
kott. Szüléd tisztviselő emberek voltak. Gabi egy szerény, csendes 
„jó fiú” volt, távolt áll tőle minden vagánykodás.

Gabit, mint a többi nyugatra vitt gödi fiút is, a kelet Stájerország, 
Riegersburg nevű kis helysége közelében húzódó frontvonalban ér
te május 8-án a háború végének híre. Erről a tényről, az elöljáróitól 
értesült és azok vezetése alatt, a Graz felé vezető országúton mene
telt, nyugati irányba, többek között a szintén gödi két Prenoszil fiú
val, Gáborral és Endrével. Dél tájban Sankt Margarethen faluban, az
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Úton gyalogoló alegységeket három szovjet csatarepülőgép (stur- 
movik) támadta meg és alacsonyan repülve, gépágyú tüzükkel pász
tázták a visszavonulókat. Ebben a támadásban vesztette életét a há
ború utolsó napján az idősebb Prenoszil fiú, Gábor. Az öccse End
re és Antal Gabi visszamaradtak a faluban a temetést intézni. így ők 
már a temetés után -  amiről Endre, a még működő Községi Elöljá
róságtól hivatalos pecsétes okmányt is kapott -  nem látták értelmét 
a nyugat felé való menetelésnek, hanem Magyarország felé vették 
az irányt.

Közben az előre nyomuló Vörös Hadsereg katonái beértek a fa
luba, akik azonban nem foglalkoztak fogolyszerzéssel, hanem kézzel 
mutogatva magyarázták nekik, hogy menjenek haza Magyarország
ra. ők ketten elindultak keletnek, a magyar határ felé, de útközben 
már olyan orosz egységekkel találkoztak, akik összeszedték a hozzá
juk hasonlóan az országúton hazafelé bandukoló katonákat, akiket 
rögtön hadifoglyokká nyilvánítottak és megszabadítottak az összes 
„értékeiktől”. Innen már fegyveres őrizet alatt kísérték őket. Ahol 
utolérte a csoportot az este ott megállították őket és a puszta földön 
éjszakáztak. Étkezésről szó sem lehetett. Két három nap után Ma
gyarországra, Jánosházára érkezve, ahol egy nagy uradalom major
jából kialakított és már szögesdróttal körülkerített, az oroszok által 
erősen őrzött hadifogoly-gyűjtő táborba terelték őket. Itt a korábban 
kiürített istállókban, magtárakban tudtak meghúzódni, már aki be
fért. Ok ketten a szabad ég alatt tanyáztak. Enni itt sem kaptak, így 
Endrével a korábbi magtárépület padlóján szétszóródott kukorica és 
gabona magvakat söpörték össze a kezükkel és azt ették, rágcsálták.

Endre, ez után az eset után ötvennégy évvel mesélte nekem, 
hogy Antal Gabi ezek alatt a napok alatt igen különösen viselkedett, 
sokat és hangosan imádkozott, ilyenkor az arca teljesen átszellemült 
volt. Az egyik ilyen átimádkozott éjszaka után kora reggelen így 
szólt hozzá: „az éjszaka sokat elmélkedtem és felajánlottam maga
mat a Jóistennek. Azt fogadtam meg neki, hogy ha innen kisegít, ak
kor az egész életemet az O szolgálatának szentelem, azaz római ka
tolikus pap leszek” Endre elámulva nézett Gabira, magában gondol
va, hogy innen egy lélek sem juthat, se ki se be az erős orosz tábor
őrség tudta és engedélye nélkül.
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Ebből a táborból voltak ugyan távozások, de ezek már nagyobb 
csoportokban, egy-egy hadifogoly-szállítmányként, fegyveres őri
zet alatt, a Szovjet Unió valamelyik hadifogoly táborába.

Ebben a nagy jánosházai táborban volt szerkesztő társam, a „Gö
di Almanach” grafikusa. Nagyréti Tamás is, aki valószínűleg né
hány nappal előbb érkezett ide Antal Gabinál és Prenoszil Endrénél. 
Az ő elbeszélése szerint az odaérkezésük utáni órákban magyar tisz
tekkel körülvéve, egy orosz tábornok fellépett az ott egymásra ra
kott tüzérségi lőszeres ládákra és tolmácsán keresztül, körülbelül a 
következőket mondta az ott egybegyűjtött hadifoglyoknak: „Hivata
losan közlöm önökkel, hogy a Szövetséges Hatalmak győzelmével 
véget ért a háború! Béke van! Önök a mai naptól már nem katonák, 
mindannyian haza fognak menni. Ehhez az kell, hogy önök a lakó
helyük szerinti csoportokba tömörüljenek, még pedig külön me
gyénkénti csoportokba. Erre azért van szükség, hogy gyorsabban 
tudjuk kiállítani az önök elbocsájtó igazolványát. Arra pedig, ha 
ezeket a csoportba való sorozásokat rövid idő alatt végrehajtják, a 
becsületszavamat adom, hogy mindnyájan mielőbb hazajutnak.”

Ide kívánkozik az a tény, hogy az ott lévő gödi fiatalok, megkö
zelítően ötven százaléka, ha évi szovjet hadifogság után tért haza.

Az 1927 évben és az ezutáni években született fiúkat, néhány hét 
után hazaengedték.

Visszatérek Antal Gabihoz és Prenoszil Endréhez: Endre szerint 
ők nem álltak be egyik csoportba sem, hanem Gabi felállt a földről, 
ahol ültek és azt monda neki: „Én most haza megyek!” Ezután elin
dult a hatalmas tábor egyetlen, erősen őrzött kapuja felé vezető „fő 
úton”, amelyen hadifogoly nem tartózkodhatott. Nem nézett sem 
jobbra, sem balra, csak egyenletes lépésekkel, nem sietve haladt a 
kijárat felé, a kapuőrség szeme láttára, akikre Gabi rá sem nézett és 
kiment a kapun. Az őrök szinte megbabonázva nézték a kijáraton át
haladó fiút.

Ez az eset, ez a távozási mód és az azt megelőző éjszakai beszél
getések Istennel, misztikus tény, már-már az Isten közvetlen beavat
kozásának jeleit feltételezi. Ha ez a távozás nem is számít csodának, 
de mégis csak az ottani és az akkori körülmények között, teljesen
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rendkívüli és megmagyarázhatatlan módja volt a fogolytáborból va
ló távozásnak, mondta Prenoszil Endre.

Ismerve az akkori fogolyőröknek kiadott őrzési szabályokat, me
lyek szerint Gabinak nem lehetett volna esélye élve átlépni a tábor 
kijáratát. Márpedig átlépte, sok bent őrzött hadifogoly, elsősorban 
Prenoszil Endre és nem utolsó sorban a fogolytábor kapuőreinek 
szeme előtt.

Ezt a kaput a későbbi hetekben alapos kihallgatások után az 
előbb említett 1927-es és a következő években születettekkel 
Prenoszil Endre és a többi alsó és felsőgödi fiú is átlépte, magától 
értetődően a fogolytábor parancsnokság által kiállított, pecséttel el
látott elbocsájtó „dokument” birtokában, mindezt azoknak a kapu
őrök általi kétszeri ellenőrzése után, akik Antal Gabit nem állították 
meg.

Gabi hazatért és betartotta az Istennek tett ígéretét, itthon befe
jezte a gimnáziumot, leérettségizett és a „legvadabb” Rákosi kor
szakban elvégezte a papi szemináriumot és papként szolgálta az Is
tent és az Egyházát.

Ez utóbbiakat egy olyan személytől tudom, aki szintén ott volt, 
abban a jánosházai fogolytáborban és őt is, mint Prenoszil Endrét, 
fiatal korára való tekintettel hazaengedték, ő néhány év múlva talál
kozott Gabival, aki akkor már felszentelt pap volt. később úgy érte
sült, hogy Gabit az egyház külföldre menekítette.

Nem tudom, miként vélekednek önök erről a csodával határos 
fogolytáborból való távozásról, én magam mindenképpen rendkívü
linek tartom.
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BALÁZS ISTVÁN

Ami a történelemkönyvből 
kimaradt

Alapítók utódai

Fokozatosan erősödött meg bennem az érzés, mi a haza, és mi 
közvetlen szülőföld.

Ha valaki megkérdezte tőlem, hol laksz, hol élsz, mindig fel
emelt hanggal mondtam:

-  Alsógödön! -  És az merre van? -  Hát nem tudod, -  a világ kö
zepén !

Ezt én nem csak mondtam, hittem is, és hiszem mindhalálig.
Összeolvad bennem a gyerekkori sok emlék. Duna strandjával, 

átúszásaival. Kis sziget sárga homokjával, nyári horgászataival. 
Evangélikus templom melletti kis fenyves bagolyvárával. Kiserdő 
vasárnapi meccseivel, sárga szerecsen dióival. Szakács kert szám
háborús bozótosával, Huzella villa kis tavával, ladikjával.

Azok a felejthetetlen hoki meccsek a tavon, és a Kiság sima je
gén. Találkozni gyerekkori iskolatársakkal, régi barátokkal, és em
lékezni közös élményeinkre.

Ez Göd, a közvetlen szülőföldem. Nagyapám, az öreg székely, 
mindig azt mondta, szülőföld a születésed helye, az nem enged, az 
örökké visszahúz.

Első ismert ősöm 1728-ban a Maroson úsztatva, érkezett Sze
gedre, itt mint városi hajdú nevelte családját. A vasút megjelenésé
vel, nemzedékeken keresztül ennek kötelékében dolgoztak. Nagy
apám, Balázs István, 1920-as években került a Dunakeszi Műhely
telepre, majd bérelte, 1937-ben megvásárolta Kosztolányi Gyula
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festőművésztől az Alsógöd Pesti út 1. sz. házat. Apám. 1911-ben 
még Szegeden született, de szabó mesten izsga után ő is ide költö
zött.

Apám az egyik alapító, Mihály Györgye Ipartestületi elnök. Pres
biter lányát, Máriát vette feleségül. Anyai nagyszüleim, a Mihály 
család, -  1912-től mint első telepesek, -  gyermekük, édesanyám, 
1914-ben, még a Felsőgödi 2-es számú (ma: Ady Endre út), házban 
született, az akkori birkaúsztató tó partján.

1910-ben, Göd területén, utcák nem léteztek, a kevés ház, rende
zetlenül helyezkedett el, számmal voltak jelölve.

Az 1912-es parcellázás hozta meg az utcák számozását, először 
I-XI-ig + plusz a 
Pesti út. Itt alakult az 
első összefüggő 
alsógödi telep. Mi
hály család 1913- 
ban, a Vn út (Vörös
marty Mihály) 5-ben 
kapott telken építke
zett, környezetükben 
az ország különböző 
vidékeiről származó 
telepessel. Csak egy 
párat: Bajusz József,
Nagymaros. Boskó 
Bertalan, Tereske.
Cseri András, Szi
getmonostor. Feiler 
József, Sopron.
Helembai Mihály,
Sződ. Kovacsik 
László, Üllő. Prónay 
István, Szegvár.
Teidi Géza, Buda
pest. Varga József.
Debrecen.
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Szülők: Mihály György -  Antal Borbála 
Lányai: Mária -  Erzsébet -  Ilona -  Gizella.

Unokái: Balázs István, Kiss József.
Vejei: Balázs István, Kiss Lajos, Mladek Ferenc, Vörös András.

Én, már itt születtem az akkori Pesti-út 73-ban, (ma, Pesti-út 2, 
volt Kovacsik László ház). Apám, mint önálló szabómester, műhe
lye a VIII -as (ma, Schweidel József) utcában, majd a Bicikli ven
déglővel szemben levő hosszúházban volt. Később, szüleim meg
vették Göd első villáját, Özv. báró Henriguez de Ben Wolsheimb 
Józsefné, szül. lovag Floch Reyhersberg Adolfina Alvina (XVI. ma 
József Attila utca 2.) bárónőtől.
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Részlet az adás-vételi szerződésből.
(Épült: 1898-ban, Egy Floch bárónő, rövid aláírása)

Túrázik a család (1943-ban)
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Általános iskoláimat Alsógödön, Avar Józsefné osztályában vé
geztem 1952-ben.

Majd az Eötvös József gimnáziumban érettségiztem, mely iro- 
dalmilag, szellemileg, egész életemet meghatározta. Belénk nevel
ték, elődeink népjobbító eszméit, haza iránti szeretet. Technikumot, 
majd felsőfokú automatikát, CNC vezérlést tanultam.

Mechanikai Labor kötelékében végeztem munkásságomat, mint 
szerszámüzem vezetője mentem nyugdíjba. Két fiam, három uno
kám, és egy dédunokám körében töltöm nyugdíjas éveim.

Feleségem, szüleim, fiaim

Sok szeretettel ajánlom 
írásaimat, a nosztalgiázó 
időseknek, érdeklődő fiata
loknak.

Egy fanatikus gödi

Negyvennyolcadik házassági évfordulón
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Elért a háború.

Horthy Miklós déli tízen kettőkor szózatot intézett a néphez és 
bejelentette a háborúból való kilépést. Mindenki ujjongott, a ház né
pe befejezetnek hitte a háborút.

Határtalan volt a lelkesedés.
Nyényei úgy segberugta lompost, a ház kutyáját, hogy napokig 

kerülte az embereket. Két órát tartott az ujjongó öröm, új rádiónyi
latkozat, és vele a csalódás.

Szálas! átvette a hatalmat és folytatódott minden tovább.
Nyilas egységek nemzeti jelszavakkal próbálták a népet a maguk 

oldalára állítani.
Haza megmentéséről beszéltek, közben a muszkák, itt voltak az 

Alföldön.
-  Minden késő, oroszok itt vannak a nyakunkon!
-  Ezt az áradatot már nem lehet megállítani! -  tört ki apámból a 

keserűség.
-  Fel kell készülni a legrosszabbra! -  Menteni kell a menthetőt!
Mi gyerekek, hol az örömöt, hol a keserűséget láttuk, és az

egészből, nem értettünk semmit.
Apám szerint angol partraszállás várható a délvidéken, ezzel 

meg leszünk mentve az orosz inváziótól.
-  Mi van ha másképp döntenek?
-  Gyerekeim, cudar világ lesz! -  mondta határozottan Nagy

apám.
Mindenre gondja volt. Kétszintű beton óvóhelyet tervezett, vas

beton födémmel, melyhez két bejárat szolgált. Tucatszámra gyártot
ta az egyszerű koporsókat.
Lajos, csodálkozva kérdezte:

-  Mire kell ez a sok koporsó?
-  Tudod fiam, ez egy összkomfortos lakás, mindenki ezt kapja 

ha kéri ha nem!
-  Háború jó játék, de bele is lehet halni!
Jó tyúkanyó módjára, maga köré gyűjtötte családját. Gondja 

volt, hogy vejei megússzák a háborút. Erős akaratú, konok székely, 
ellentmondás nélkül irányította családját.
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Visszagondolva, mi lett volna az öreg nélkül?
Beindult a sorozás! roham. Mi nem tudtuk, de az oroszok dél fe

lől betörtek az országba.
Szálasiék a hírközlést teljesen megakadályozták, minden rádiót 

lepecsételtek, és begyűjtötték a községházára.
Apám vett egy 4+1 világvevőt, gondosan beszerelte a szekrény

be, majd a régit leadta.
így aztán, éjjelenként a ház férfi tagjai konyhánkba gyülekezve, 

hallgatták a napi híreket, elemezték a helyzetet.
Én, mint gyerek csak a dobszóra emlékszem, amit a BBC londo

ni adója sugárzott.
Este már német tankok vonultak Pest irányába, mi rettegve la

pultunk az ablak alatt, lesve átvonulásukat.
-  Háború már közel van, fel kell készülnünk a frontra!
-  Minden értéket elásunk, hónapokra berendezkedünk! -  adta ki 

az utasítást Nagyapám.
Jött a faji megkülönböztetés, ami családunkat nem érintette, de 

mindenki rettegéssel várta a papírokat. „Hetedíziglen” bizonyítani 
kellett keresztény származásunkat, és ki tudta száz évre, melyik ka
nos Balázs, nem házasodott izraelita nővel?

Az egész ország rettegésbe volt, mikor bukkan elő családban egy 
zsidó lány.

Voltak nagy tragédiák főúri és tiszti körökben is.
Vörös Bandi a MÁV lakatosa felmentést kapott. Kiss Lajos a 

Weiss Manfréd lakatosa hadiüzemben dolgozott, na de jött Szálasi. 
Ezek a kedvezmények megszűntek, és általános sorozást rendeltek 
el.

Nagyapám az egész családot haza parancsolta, lakása olyan volt, 
mint egy tömegszállás. Egyik vejének lakást bérelt, másikat a pin
cében bujtatta.

Mint presbiter, és asztalos mester járta a községet, mindenről 
pontos értesülése volt.

Négy disznót vágtak, húsokat lesütötték, zsírt literes üvegekbe, 
szurokkal lezárva elásták.

Kertváros volt a disznóvágások színtere.
A szomszéd egyik reggel megkérdezte a hat éves unokaöcsémet.
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-  Józsika mi volt nálatok éjjel a pincébe?
-  Libát vágtunk! -  felelte a gyerek büszkén.
-  Két rúd kolbásza is lett!
Nagymama felszeletelte a kenyereket, kétszersültnek megsütöt

te, és tüllzsákba a padlásra aggatta. Bevermeltek burgonyát, hagy
mát, zöldségféléket, megteltek a befőttes üvegek.

Emlékszem, évek múlva is kemény baracklekvár volt a délutáni 
uzsonna.

Elkezdődött Pest körül, a védelmi tankárok ásása. Munkaszolgá
latosok, és a helyi kivezényelt lakosság , reggel 7-től este 7-ig ásta 
a kb. 10 méter mély árkot.

Nekünk gyerekeknek nagyon tetszett, egész nap ott játszottunk, 
csúszkáltunk az árok meredek oldalán.

Község közepén haladt keresztül, mi pont kívül estünk a körgyű
rűn, ez a ház lakóit nagy aggodalommal fogta el.

-  Itt valószínűleg, megáll a front! -  csóválta fejét apám.
-  Megoldást kell keresni!- vélekedett az öreg Cugéber.
Felügyeletet a gödi nyilasok pártszolgálatos szakasza látta el, ők

irányították a munkálatokat.
Vezetőjük Vígh Ernő egész napját a Bicikli Vendéglőben, vagy 

szabó műhelyünkben töltötte.
Apám nem tudott hallgatni, politika az életeleme volt, állandóan 

ellentétben, és vitában volt a nyilas „fűrerrel”.
-  Hajön a muszka, hova bújsz előle?
-  Meddig fogtok rugalmasan elszakadni!
-  Biztos akasztófán végzed! -  mondta apám teljes komolyság

gal.
Ezt már nem tűrhette, felugrott és pisztolyát apám homlokához 

nyomta.
Anyám sikongatása vetett véget a jelenetnek.
Mivel Ö is szabó volt, szakmai barátsága döntött, politikai néze

te fölött.
És tényleg akasztófán végezte, ő is osztozott Szálasi sorsában -  

sok gödi végignézte.
Apám 1944. december 6-án Vácra ment sorozásra, és lám cso

dát, estére itthon volt.
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Sorozó bizottságon is kitört a pánik, oroszok már Vác alatt, 
frontvonal a nyakukon.

Délben indult az utolsó vonat Pestre, végén, talpfa törő kampók 
szaggatták a síneket, két- három kilométeres szakaszokban.

-  Holnap itt lesznek az oroszok! -  volt az első szava.
Férfiak lenn rámolták a pincét, verték szét a válasz rekeszeket, 

mi gyerekek nagy buzgalommal hordtuk egy rakásba.
Ház népe mozgásba lendült, egész éjjel hordták ingóságaikat a 

pincébe, próbálták lakályossá tenni a koszos, dohos helyiségeket. 
Agyak szalmazsákjai lettek a fekvőhelyek, nők, gyerekek belül, fér
fiak kívül nagy ívben helyezkedtek el.

Nekem nagyon tetszett, együtt lehettem kis barátaimmal, és még 
fürödni se kellett.

Az egész napi játszás után, több kiló kosz jött le rólam, lavór al
ján állt a homok.

Nem is a fürdést utáltam, hanem a szappant, amit anyám a sze
membe dörzsölt.

Délelőtt szovjet RATA gépek, légitámadást intéztek a frontvo
nalra, megszórták a tankárok két oldalát. Szerencsére emberáldozat
ban nem esett kár, gépek zajára pincébe menekültünk. Magyar ka
tonák már a tankárok túlsó oldalán védelmi állásba voltak, mi a sen
ki földjén helyezkedtünk el.

Szüléink rettegve ültek a pince mélyén, mi gyerekek, ki- be ro
hangáltunk, nem érezve semmi félelmet.

Hirtelen kitört a háború. Fegyverek ropogtak, aknák csapódtak, 
az egész ház megremegett, mindenki a belső rekeszbe menekült.

Gyerekeket átölelve, imádkoztak, jajgattak, mindenkire rátelepe
dett a páni félelem.

-  Elérték a tankárkot! -  mondta apám, és a bejáratot figyelte.
Már esteledett, mire az első orosz géppisztollyal a kezébe, félve

bejött a pincébe.
-  Nyemci jeszt! -  kérdezte ijedten és hátrálva távozott. 

Mindenki föloldódott.
-  Ezek jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük! -  mosolygott Görbe 

bácsi.
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Reggelre megváltozott a helyzet. Egy szakasz katona, tiszt kísé
retében, mindenkit megmotozott, németet keresve.

-  Te ezek az órazsebben is nyemcit keresnek!
-  Igen, előbb az óra, aztán a nyemci!
Öt fiatal nőt fegyveres kísérettel, a fenti lakásba vittek motozás

ra.
Volt akit négy is jól megmotozta, a második ukrán front dicső

ségére.
Az öreg Görbe ritkán szólt, de akkor mindig volt teteje.
-  Enyimet megint nem vitték, nyakamon hagyták!
-  Lehet, hogy lett volna egy szép napja.
Közben a férfiakat az utcára vezényelték, és ásóval felszerelve 

elmasíroztak.
Később tudtuk meg, halottakat temettek, végig a tankárok két ol

dalán.
Az egy-két német, rettenetes pusztítást végzett. A felénk eső ol

dalon, százával feküdtek az orosz hullák. Futó árkok tele lettek, tí
zesével kaparták el őket, nem méltó ez egy emberhez.

-  A kutyát különben temetik! -  hajtogatták többen.
-  Ez a háború! -  Még jó hogy túléltük. -  morogta foga között 

apám.
Majd határozottan kijelentette;

-  Befalazom a gránát ütötte lyukat és rámolunk fölfelé!
-  Bízni kel a jövőben, túl vagyunk a nehezén, gyerekek!
-  Holnap sok munkánk lesz, sipirc aludni!
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Találkozás a muszkával.

Visszagondolva az 1944 telére, mesebeli kalandokkal teli, szép 
emlékek elevenednek meg.

December 4-én, már az óvóhelynek kiépített pincében ébredtem. 
A ház nyolc családja nyüzsgött a rekeszekre osztott helyiségekben, 
a jobbnak vélt helyeket keresve.

Élelemmel feltöltve, értékeink Nagyapámnál elásva, felkészül
tünk a frontra, csak a házunk volt veszélyes helyen, közvetlen a 
tankárok előtt. Ha megállítják, az előnyomulást, álló háború alakul 
ki, -  s nekünk végünk van.

A pince sötét, dohos, már első nap átjárta csontjaimat a nyirkos 
levegő.

-  Ki innen! -  ez zakatolt agyamban.
Öltöznöm nem kellett, mivel ruhástul aludtunk a szalmazsák 

csuháján.
A nyolc család apraja-nagyja, a pince belső két rekeszében, mint 

a malacok a stráf kocsin, egymáson keresztül -  kasul közlekedtek.
Férfiak a pincebejárat előtt, harsányan vitatkoztak.
A front gyorsan közeledett, ha megállítják a támadást, itt kő-kö- 

vön nem marad.
Álló háború borzalmas, minket két oldalról szétlőnek.
-  Innen menni kell, országút mellett nem biztonságos!
-  Távolabbi pincét kell keresni! -  volt az általános megállapítás.
A csapat tagjai, ütött -  kopott ruhákba öltözve, mint a mai haj

léktalanok, csak a pálinkás pohár hiányzott kezükből, ácsorogtak a 
bejárat előtt.
Meg is kérdeztem apámat:

„Disznóvágás lesz?”
Mindenki röhögött. Nyényei, a hosszú, magas festő megjegyez

te.
-  Buccedli megint beletalált, csak az a baj hogy minket vágnak 

le.
-  Na menjünk! -  mondta apám és elindultunk a tó sarkán levő 

ház felé.
Nyaraló község lévén, minden második ház üresen állt, nyaralók
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tulajdonosai idejében Pestre költöztek. A főváros biztosabb helynek 
tűnt számukra.

A keresett ház oldala hasábfákkal volt megtámasztva, homokkal, 
magasan megdobálva, előtte termetes diófasor, mely az egész házat 
eltakarta.

Emlékszem, a pince, réz lábakon álló nagy kemencéjére. Úgy su
gározta a meleget, mintha tűz égne benne. Félve érintettem meg, de 
jég hideg volt.

-  Ha baj van ez alá bújj! -  mondta apám, és elindult a holmikért. 
Később repülő zúgást hallottunk, különös félelem fogott el, RATA 
gépek közeledtek, igen alacsonyan.
Torkom szakadtából ordítottam Cuginak.

-  Gyere! -  Gyere! -  Fussunk a pincébe!
Leérve már bújtam is a rézlábú kemence alá. -  Jókor!
Majd néma csend lett, a levegő megtelt füsttel, porral.

Riadtan látom, hogy verik a pince ablakát. Mintha víz alól jönnének 
a hangok.

-  Éltek, éltek? -  hallottam a síró, kétségbeesett kiáltásokat.
Hát élünk, annak a rakás fahasábnak , meg egy diófának kö

szönthettük életünket, amit a bomba tövestül kivitt.
Estére ástak ki, és mi mindannyian maradtunk a régi dohos pincé
ben.

Pince nyüzsgött, mindenki a bombázást taglalta. Első háborús él
mény, kit hol ért, kit hol csapott meg. Közel lehet a front, támadó ék 
előtt szoktak bombázni.

Dőlt a szó, mindenki felhevülve egyszerre beszélt.
Engem csak a lyuk izgatott, ami tegnap óta keletkezett a szem

ben lévő fűszerüzlet oldalán.
„Meg kell nézni”!
Már sötétedett, mire sikerült lyuk közeibe kerülnöm. Bemásztam 

a törmelékekkel teli, szétlőtt üzletbe. Mennyezetig polc rendszer, al
só soraiban fiókok sorakoztak.

Kezdtem húzogatni a fiókokat, üres -  üres -  üres.
-  Megvan! -  tömött fiók tele zacskókkal. -  VANÍLIA CUKOR!
Teletömtem zsebeimet és szaladtam haza a lyukon keresztül.
Ha tehettem, és nem figyeltek rám, kibontottam egyet-egyet.
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-  Nagyon finom! -  akkurátusán, még a papírt is lenyaltam.
Nyényeinek nem tetszett az ábrázatom.
-  Ez a gyerek nyalja a falat, biztos mészhiánya van! -  és körbe

nézett a pincében.
-  Mésztől csak a csontjai erősödnek! -  felelte rá apám, majd rám 

nézett, titkomat akarta kifürkészni, valami neki se tetszett.
Másnap a készlet elfogyott. Nem engedtek a kijárat közelébe, 

tombolt a háború. Félelmükben, mindenki a belső rekeszekbe zsú
folódott. Gépfegyver ropogás, aknák süvítései hallaszottak.

Engem az ilyen apróság nem érdekelt, kiosontam az előtérbe, a 
kíváncsiság hajtott.
Fölszaladtam a lépcsőn, de az öreg Görbe rám szólt.

-  Nem oda Buda! és felém lendítette nagy mancsát.
Egy német katona falatozott a pince lejáratban , kezében húskon

zerv, négyszögletes kenyérrel. Ruhája tiszta por, fején fényes zöld 
sisak , lazára engedve.

Két kézzel tömte szájába az ételt. Kitömött pofazacskóitól, hö
rögve vette a levegőt, szemei minden nyelésnél kidülledtek.

-  Ez nagyon éhes, talán most eszik utoljára? -  morogta foga kö
zött, az öreg cipész Görbe.

-  Hozz neki egy pohár vizet! -  és kezembe adott egy üres kan- 
csót.

Nagyon furcsa, itt a háború, és csak egy német harcol a nagy 
muszkával. Nem lehet ez olyan nagy háború, ahogy én gyerek ész
szel felmértem.

Cugéberné néha, elkiáltotta magát:
-  Ennyi beszari férfi, és még krumpliért is nekem kell felmenni!
-  Pofájuk nagy, gatyájuk tele.
-  Hajön az orosz, elbújnak a kutya seggébe.
Kivágódik a pince ajtaja, egy fej jelenik meg rajta
-  Bekiáltott. -  Kom herr!
A német, mintha darázsfészekbe ült volna, fölpattan, kapja fegy

verét, és futás ki a pincéből. Még a szép fényes bicskáját is otthagy
ta ijedtében.

-  De sürgős nekik! -  mondta az öreg Görbe, majd beballagott az 
első rekeszbe.
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Erre vártam, tiszta a levegő, üres a kijárat. -  Heuréka!!
Már futottam is a szembelevő ház oldalán tátongó lyuk felé. Vé

gig szaladtam az udvaron, át a kis úton, be a letaposott kertbe. Egy 
ugrás a lyukon keresztül, és benn voltam az üzletbe.

-  Még megvan a kis vagyonom! -  tört ki belőlem a szó.
Jól teletömtem zsebeimet vaníliás zacskókkal, fiókot szépen 

visszatoltam.
-  Hajói beosztom hetekig eltart! -  állapítottam meg boldogan.
-  Most futás hazafelé.
Sóbálvánnyá váltam.
Én nézek ki a lyukon, egy fülessapkás muszka, géppiszt®llyal a 

kezében néz be a lyukon. Megmerevedtünk mindketten, aztán neki, 
ahogy a lábaim bírták, futottam hazáig.

Lihegve -  zihálva kiabáltam torkom szakadtából,
ITT VAN A MUSZKA,! -  ITT VAN A MUSZKA!
ÉS ITT VOLT, ÉS ITT IS MARADT, -  még vagy 6Ö évig.

Az ajándék

Nagy az öröm, két hete fel vagyunk szabadítva! Semmi változás, 
tovább szívjuk a pince dohos levegőjét, egymáson taposva járunk 
ki-be a szűk pincefolyosón. Mindenki ingerült, nehezen bírják egy
mást az emberek. Duna másik oldaláról, német ütegek lőnek át, za
varva az oroszok felvonulását, ijesztgetve a pincébe kényszerült la
kosságot.

A Duna másik oldaláról, német ütegek lőnek át, zavarva az oro
szok felvonulását.

Néha, valaki felmerészkedik lakásába, apró holmikért, de fent 
lakni még lehetetlen.

Tele a környék bóklászó orosszal, nőnek nem tanácsos megje
lenni. Szobánk belőve, mindenünk szanaszét, szétdúlva hever a pad
lózaton. Konyhánkat ámyékszéknek használó muszkák lepték el, 
anyám egyik szoknyáját használták törlésre.
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Papír hiánycikk, ha kapnak egy Pravdát, kisimogatják, és elte
szik cigaretta papírnak.

Tépnek belőle egy darabot, teleszórják mahorkával, majd meg
csavarják, két végét behajtják.

Szívható a szivarvastagságú, Pravda cigaretta.
Amikor azt hallom, pucold meg a cipőd, mindig a muszkák jut

nak eszembe.
Mosófazekat félig öntötték gázolajjal, majd csizmástul belelép

tek, és addig topogtak benne, míg a csizma fel nem szívta az olajat.
Kilépve, a ruszki elhúzta a csíkot, -  az olajcsíkot.
Apámat ugyan megkérdeztem:
-  Miért nem csinálunk rendet?
-  Minek fiam? -  Holnapra kezdhetnénk elölről!
Mamka a 32 éves szomszédasszony, egész nap a pince és a lakás 

között nyüzsgött.
-  Milyen aranyosak ezek a kis mongolkák! -  hajtogatta állandó

an.
Fiatal muszkákra értette, akik mint megszállók, be voltak szállá

solva a fenti szobákba.
Harc elvonult, kidőlt, letaposott kerítések, nagy átjárható térsé

gek keletkeztek.
Mi aztán éltük világunkat a sok elhagyott szétlőtt házban. Szek

rények, fiókok, szétdobálva, ablakok ajtók széttörve, melyek több
nyire nyaralók voltak.

Mindenhol a szekrények, fiókok, szétdobálva, ablakok ajtók 
széttörve, baltával kinyitva.

Kész aranybányák voltak ezek a házak a magamfajta gyereknek.
Mi, képeslapokat, játékokat, csecsebecséket gyűjtögettünk, nagy 

szenvedéllyel, és dicsekedve mutogattuk egymásnak.
Voltak a felnőttek között is lelkes gyűjtögetők, a muszkáktól les

ték el a módját.
A nagy tanítómesterek mindent vittek, óra volt a kedvencük.
-  Davaj csaszi!
-  Ha ezek sokáig maradnak, visszatérünk a napórára! -  mondta 

apám elkeseredve, és ezt nem viccnek szánta, ez volt a tiszta igazság.
Apám ezt nem viccnek szánta, ez volt a tiszta igazság.
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Egyesek vasrúddal szurkálták a kerteket, elásott értékek után ku
tatva, a gazdag nyaraló kertek, bőséges zsákmányt hoztak.

Abban az időben, mindenki azt a módszert választotta, hogy ér
tékeiket vízhatlan vászonba tekerve, biztosnak vélt helyekre elásta.

Mi is ezt a módszert választottuk.
Nagyapám kertjében egy leásott kút gyűrűbe raktuk értékeinket, 

majd rátoltunk egy beton kacsaúsztatót.
Az öreg székely rafinált, csavaros eszű ember volt. Megélte az I. 

világháborút, tudta hogy háború után jön a káosz. Túléléshez kell az 
élelem, és a munkaeszköz.

Egy szabónak létkérdése a varrógépe, ha nincs gép nincs munka. 
Kisbíró járta a községet, szokott helyeken kidobolta, hogy a katona
köteles férfiak jelentkezzenek a községházán, összeírás címén.. 
Most nem kisérték gyerekek, senki nem ment ki, de azért feszülten 
hallgatták.

A Dont megjárt Mladek Feri bácsi éjjel végigjárta sógorait fi
gyelmeztetve, hogy addig ne jelentkezzenek, míg ki nem fürkésszük 
mire megy a játék.

-  Jobb félni, mint megijedni!
-  Elég Gulágról hallottam.
-  Bucikát kell elküldeni! -  mondta Feri, mert a gyerekeket nem 

bántják.
Kioktattak, elmagyarázták mit kell kérdeznem, mire kell figyel

nem.
Visszajövet elmeséltem, a látottakat.
-  Bácsikat leviszik a pincébe, onnan nem jönnek vissza!
-  Muszka katonák állnak őrt és mindenkit elzavarnak!
Megindult a tanakodás, azonnal el kell bújni, nem szabad kezük

közé kerülni.
Jól döntöttek, mert dél felé, esküdt kíséretében, két muszka ka

tona jelent meg, apámat keresték, aki fenn lapult a padláson.
Nagyapám később megjegyezte:
-  Kálozi Gizi már dolgozik. Községházán csak O tudja a pontos 

névsorokat.
-  És, milyen jól szolgálta! -  Alsógödröl 48 embert vittek el, há

rom év után 9 fö tért haza, betegen nyomorékon.
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Maradékot meg ellátták robottal, gödi állomáson lőszert rakod
tak, majd Dunakeszinél fahidat kezdtek építeni, ezért az evangéli
kus templom melletti a fenyőerdőt kivágatták.

Nagyon félhettek, mert a Duna vonalán, még futóárkot is ásattak. 
Később tudtuk meg, hogy a németek Dunántúlon nagy offenzívát 
indítottak.

Buda felmentése volt a cél, de üzemanyag hiány miatt, a nagy 
offenzíva egy hét alatt kifulladt.

Na, de térjünk vissza a szomszédasszony Mamkára.
Majdnem sírva panaszolta, hogy holnap továbbmennek az O kis- 

katonái.
-  Mongolka hoz egy nagy kakast! -  mesélte csillogó szemmel.
-  Abból én ünnepi vacsorát főzök! -  repkedett boldogan.
-  Nagy ajándékot ígért! -  újságolta mindenkinek.
-  Alig várom!
Mamka tűkön volt, sürgött-forgott, várta a nagy kakast, meg a 

nagy ajándékot.
A pince egész nap erről zengett, mindenki irigyelte Mamka sze

rencséjét.
Már esteledett mire újra láttuk.
-  Adjatok egy kis sót! -  a nők kíváncsian körbevették.
-  Kaptál már ajándékot? -  kérdezgették.
-  Majd este! -  és el viharzott, kezében a pohár sóval.
Késő este volt, mire Mamka lebotorkált a pince lépcsőjén.
Rogyadozó lábakkal, teljesen kimerülve, imbolyogva kereste

fekvőhelyét.
Az öreg Görbe rászólt, -  Mamka ijedten összerezzent, kezét ar

cához kapta.
-  Megkaptad a nagy ajándékot?
-  MEG! -  mondta Mamka elhaló hangon.
Aztán nagy csend lett, a pince mélyen aludt, -  az öreg Görbe el

fújta a mécsest.
Mamka igazat mondott, -  Megkapta a nagy ajándékot!
A kis ferdeszeműt, nevelhette élete végéig.
-  EZ ÁM AZ AJÁNDÉK!
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Batyuzás 45-ben.

Itt Pest környékén teljesen kifogytunk az élelemből, jóformán 
éheztünk, más lehetőség nem volt, mint vonatra szállni, és értékein
ket élelemre cserélni.

Apám egyedül nem vágott volna neki az útnak, de a Dont meg
járt sógor társaságában, megjött a bátorsága.

Összeállították, a cserelistát, megbeszélték a pénteki indulást. 
Feri szerint, a gyereket vinni kell, jó benyomást tesz a gazdákra, 
meg segítségre lesz a csomagok őrzésében.

Hajnali személlyel indultunk, ami az akkori körülmények miatt 
csak este indult. Indulásra a vagonok teteje is megtelt, úgy lógtak 
rajta az emberek, mint karácsonyfán a díszek.

Abban az időbe menetrend nem létezett, ha egy irányba össze
gyűlt 1-2 ezer ember, s a mozdonyvezetőnek jó volt az útirány, -  ta
lán elindult.

Egy-egy nagyobb állomáson, úgy kellett kikönyörögni a tovább- 
indítást.

Szolnokon egy napot mindig álltak a vonatok, elhagyni nem volt 
tanácsos, mert bármely pillanatban tovább indulhatott.

Én felettébb élveztem, olyan volt mint egy guruló falú. Az em
berek ettek, ittak, spiritusz égőn főzték a reggelit, ebédet. Csapatok
ba verődve verték a blattot, az egész vagon egy nyüzsgő méhkasra 
hasonlított.. Csak ne lett volna olyan büdös, előttünk teheneket szál
lítottak benne, szemeimet csípte az erős szalmiák szag.

Itt tanultam meg ultizni, snúrozni, és ki ne felejtsem, alapszinten 
káromkodni.

-  Debrecenbe át kell szállni Szatmárnémeti felé! -  okoskodott 
Feri.

-  Nekem teljesen mindegy, csak munkát találjunk! -  felelte rá 
apám.

Késő délután lett, mire többszöri megállás után, a vonat bedöcö
gött Debrecenbe.

-  Az éjszakát biztos itt töltjük, jó helyet kell szerezni!
-  Letesszük a gyereket, és körülnézünk! -  felkapta csomagjait, 

mi loholtunk utána.
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Kibéreltük a váróterem belső sarkát, körberaktuk csomagokkal, 
engem a tetejére ültettek.

Körülnézés annyit jelentett, hogy keresnek egy kocsmát és haj
nalig nem látom őket.

Az is igaz, hogy minden információt a kocsmában lehet besze
rezni.

Mire visszaérkeztek, én már javába aludtam, valaki lópokróccal 
betakart, és fejem alá tett egy csomagot.

Még hajnalodott, mi már fölmálházva, dideregve álltunk a vágá
nyok mellett és vártuk a Mátészalka felé betolató szerelvényt.

Igyekeztünk az utolsó vagonba helyet kapni. Előny volt az iga
zoltatásnál, baj esetén könnyebb volt a lelépés.

-  Mezőpetribe megyünk? -  Figyeld az állomásokat!
-  Nem szabad reklámot csinálni! -  mondta Feri majdnem suttog

va.
Több órás zötyögés után, a vonat lassított, mert a tömött szerel

vény nehezen kaptatott fel a lankás emelkedőn, vagy a gőznek lett 
hiánya.

Mi csomagostul leugráltunk, nagyot hemperegtem a meredek 
töltésen, kezemben a pakli kártyával. Még néztem a távolodó vona
tot, mikor rám kiabáltak.

-  Ne mafláskodj, a falúig még hosszú az út!
Házakat nem láttam, csak egy dűlő út kanyargód a távoli mesz- 

szeségbe.
Tűző napon bandukolva, késő délután lett, mire megláttuk a fa

lú nádfedeles házait.
-  Megkeressük katona társamat, ha él, ott megaihatunk! -  és el

indult az első ház felé.
Csak kutyák, ne lettek volna, három dög veszettül ugatva rontott 

rám, szerencsére a gazda szavára eloldalogtak.
Bizalmatlanság hamar elült, apámék az istállóba, én a hátsó kis

konyhába kaptam helyet.
Már magasan járt a nyári nap, mire felébredtem. Biztos, hogy az 

illatozó tej és a gőzölgő rántotta ébresztett fel. Körülnéztem és tud
tam, az én helyem ott van, ahol a szék párnával van megemelve.
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-  Ne a kenyeret edd, ott a finom rántotta! -  mondta házinéni mo
solyogva.

-  Még elhízol nekem!
-  Én elhízok? -  hisz vasággyal együtt se lehettem 30 kiló.
Jól éreztem magam, én lettem a ház kis kedvence, igyekeztem 

hasznossá tenni magam.
Reggel kimértem a szakajtó kukoricát, kiszórtam a lábasjószág

nak.
Teletöltöttem az itatókat friss vízzel, majd, megszedtem rozsét, 

és begyújtottam a sparheltba, répát vágtam a nyutaknak, árpát szór
tam az etetőkbe.

Ló és a tehén nem volt az esetem, nagy ívben kikerültem őket, 
féltem rúgásuktól.

De azért elnézegettem, ahogy a farkával csap egyet, és tömegé
vel hajtja magáról a legyeket. Vagy, ahogy megremegteti kemény 
bőrét, és a legyek lába alól kicsúszik a talaj.

Légy az van bőven, itt bejött a közmondás: „Száz legyet egy csa
pásra”

Délben szépen felpakoltak, két gyékényszatyorba vittem az ebé
det, ki a csépléshez.

Már messziről hallottam a lapos szíj csattogását, a kéményes 
gőzgép sivítását.

Senki sem figyelt rám, mindenki tette a dolgát. Kazal mellé, sor
ba lepakoltam az ételt, vigyázva, hogy fel ne dőljön, majd néztem a 
cséplőgép tetején álló embert.

Görbe késével elvágja a kévekötelet, és egyenletes osztással, 
mintha kártyát terítene, szórja a gép szájába a hosszúszárú kalászt. 
Délutánom mindig szabad volt, házinéni figyelmeztetett, hogy 
amerre megyek mindenkinek köszönni kell, ha ismered -  ha nem. 
Igaza volt, mindenki visszaköszönt, még kalapot is emeltek. Más
nap már ismertem a falut, a falú ismert engem.

Felnőttektől, hallottam a pesti ostromról, a német kitörésről, én 
ezt kissé kiszínezve, de hűen elmeséltem. A falut elkerülte a hábo
rú, nem láttak még orosz katonát sem.

-  Olyan a háború mint a filmekben, csak félelmetesebb. -  pró
báltam leírni.
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-  Te gyerek, itt nincs mozi, ezek még nem láttak filmet! -  rivallt 
rám Feri bá.

Házi néni mérges volt, alig haladt a napi munkában -  Mindenki 
veled akar beszélni!

-  Meghülyítetted, ezt a sok vén szamarat!
Kiskonyha mindig tele volt, mozdulni is alig lehetett.
-  Mari nem zavarok, csak egy kérdésem volna a fiatalúrhoz?
Egy hét se telt el, engem az egész falú ismert. Házban mint kis-

cselédet, faluban mint pesti fiatal urat ismertek.
A falu neve még most is fülembe cseng -  Mezőpetri.
Esték voltak a legszebbek, a ház nagylánya, itt a kiskonyhában 

mosakodott.
Sose volt olyan sötét, hogy én ne láttam volna valamit. Egyik al

kalommal, az elejtett szappant kereste, és én megszólaltam.
-  Ott van a szék lábánál! -  lebuktam, elöntött a hideg verejték.
-  Te mért nem alszol, szabad leselkedni? -  és rácsapott a fejem

re.
Na ez se fog többet, itt fürödni, -  de tévedtem.
Másnap mintha, semmi se történt volna, jött, ledobta ruháit, ked

vesen megcirógatta fejemet és akkurátusán megmosakodott.
Gyorsan múltak a hetek, apám már a szakmájában dolgozott, 

rengeteg lett a munkája. Kabátokat, kisködmönöket varrt, egy száz
éves Singer varrógépen, hol a szíjjal, hol a csónakos bobinnal ve
sződött.

Még menyasszonyi ruhát is elvállalt, cserébe meghívtak minket 
esküvőre, disz helyet kaptunk, mi voltunk a pesti vendég.

Ez volt a béke szigete, mintha sose lett volna háború. Étel, ital 
rogyásig, még a kutyák is tele zabálták magukat, kidagadt hassal el
nyúlva feküdtek az esti napon.

Minden tálban egy-egy tyúk, ez itt a módi, -  letöröd a combját 
körberágod, maradékot kidobod a kutyáknak. Sózott főtt kukorica 
hónapokig, itt meg a Kánaán.

Hamar letettek aludni, forgott velem a világ, a cukrozott vörös
bor megtette hatását.

Gyorsan teltek a napok, fogyott a nyár, a reggelek mindig hűvö
sebbek lettek.
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Nagy kendőbe bugyolálva, etettem a lábas jószágot, lábain így is 
lilára fagytak.

-  Lassan kezdődik az iskola, gyereknek haza kell mennie! -  
mondta apám.

-  Még két bőrkabáttal elmaradtam, maradnom kell! -  érvelt Fe
rinek.

Szerintem joggal maradt, mert amit elvállalt tejesíteni kell, így 
aztán Feri bátyámmal készülődtünk az útra.

Másnap reggel felmálházva, sonkával, szalonnával, és ami felért 
az arannyal, -  sóval szálltunk fel a debreceni vonatra.

Közlekedés a régi, két napba telt mire haza vergődtünk.
Hazaiak nem győztek ámuldozni:
-  Milyen szorgalmas, és udvarias lett ez a gyerek.
-  Mekkorát nőtt, kész férfi!
Engem csak az érdekelt, hogy megint itthon vagyok.
„ Mindenhol jó, de legjobb otthon” -  De igazak ezek a magyar 

közmondások.



KOVÁCS GYÖRGY

APubi
Önéletrajzi részlet

Nem túl gyakori, hogy fiú gyereket Pubinak becézzenek, főleg 
olyan környezetben -  a főváros környéki települések egyikén -  
Felsőgödön, ahol mi éltünk. Van benne valami finomkodás, édeske
dés, lágy, bársonyos áttetszés.

Igaz, hogy akiről szó van, kiskorában kifejezetten lányos, gon
dosan ápolt frizurát viselt, nem annyira önszántából, mint inkább 
szülői akaratból. Felcseperedőben 
tiltakozott volna már szegénykém a 
kényeskedő becézgetés ellenében, de 
kilátástalannak tűnt, annyira hozzá 
tapadt ez a név, hogy óvodától kezd
ve alsó, közép és felső iskolákon és 
katonaságon áthúzódva, a különböző 
sportpályák mindegyikén, vala
mennyi munkahelyén Pubinak szólí
totta osztálytárs, barát, munkatárs, 
főnök és beosztott egyaránt és szólít
ja őt ma is mindenki.

Gyermekeim és unokáim -  kis ki
egészítéssel -  Pubi bácsiként emle
getik és nagyon szeretik őt. S hogy a 
nevek mennyire ragadósak. Kis Pu
binak szólítják Laci nevű fiú gyer
mekét, aki alig marad el a két méte
res magasságtól.

Szerdahelyi Kálmán, a Pubi
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Csak kevesen tudják róla, hogy a keresztség szentségében a Kál
mán nevet kapta, s a hivatalos okmányokban is ez szerepel.

Néhány fénykép idézi fel a több, mint hetven éves emlékeket, 
amelyek a felsőgödi óvodához kötődnek, ahol Pubi édesanyja volt a 
vezető óvónő.

Szerdahelyi Jánosné egy óvodai rendezvényen. Az asztalközépnél Somosi 
(Steibl) Ferenc iskolaigazgató, aki generációkat nevelt. 

Osztályfőnököm volt, s jó  néhány osztálytársam szüleit is ő  tanította. 
Tőle balra: Dr. Antal Pál, a község r.k. plébánosa majd esperese.

Pubi anyukáját nagyon szerettem, édesanyám után ő volt az első 
számú nő az életemben, rengeteget köszönhettem neki. O vezetetett 
be a közösségi élet rejtelmeibe, általa ismertem meg a toleranciát, a 
társas együttlét nem mindig izgalom mentes szabályait. Tőle tanul
tam tisztességet és emberséget, erkölcsi értékeket, egyebek közt 
hátborzongató aforizmák és gondolatfűzések mentén. Például: aki 
hazudik az lopni is fog, aki lop az majd gyilkol is, s aki gyilkol azt 
felakasztják. Ezért leghelyesebb, ha a hazudós gyerek nyelvét mind
járt kivágják, jobban jár. A nyomaték kedvéért elő is került néha egy 
nagyolló, de óvó néni irgalmasságára és nemes lelkűségére vall, 
hogy efféle használatára soha nem került sor, csak papírt vágtunk
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vele. Édesapám büszke is volt rám, hogy sohasem hazudok. S tény
leg; sokáig nem is hazudtam, később is csak ritkán, ha nagyon mu
száj volt és nem ártottam vele másoknak.

Négy évig jártam óvodába, s ennek köszönhetően magabiztosan, 
jól felkészülten kezdhettem meg iskolai tanulmányaimat. Nagyon 
sok verset, dalt, példabeszédet, mesét és tanulságos történetet tanul
tam, illetve ismertem meg Pubi édesanyja. Szerdahelyi Jánosné -  a 
drága Gizi néni -  jóvoltából. Természetesen nem csak én, hanem 
rajtam kívül még legalább másfélezer felsőgödi kislány és kisfiú, 
akiket ő indított el a közösségi élet felé vezető úton, s váltak több
ségükben jóra való rendes magyar emberekké. Az énekeket, dalokat 
maga kísérte hegedűn, s ily módon is élvezetesebbé tette a tanulást. 
Közel két évtizedig munkálkodott a felsőgödi óvodában, tíz éven át 
egy dada, majd egy szakképzett óvónő segítségével.

Valószínű, hogy óvónéni is szerethetett engem, hiszen sokáig 
jártam hozzá és az idő múlásával én kaptam a betanított jelenetek
ben a legjobb főszerepeket, s a legszebb kislányokat jelölte mellém 
partnerül.

Emlékszem, amikor a „Jancsi és Juliskában” a szegény favágó 
kint hagyja gyermekeit az erdőben és egy fatönkön ülve Juliska az

A felsőgödi óvoda szolgálati lakásának bejárati része, 
háttérben az épülő református templommal, előtérben Pubival
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Ölembe hajtja a fejét, olyan drámai erővel alakítottuk a jelenetet, 
hogy mindenki sírt a nézőtéren, de a nagyanyám egészen biztosan, 
mert lehajtott fejjel is ki tudtam sandítani és láttam. Mint ahogy ész
revettem azt is, hogy miféle zizegés hasítja ketté a levegőt, s szakít
ja meg az áhítatos csendet. Egy néző ugyanis, aki nem tudta kezel
ni érzelmi hevületét, erős felindultságában egy zacskó cukrot dobott 
be a színpadra. Sajnos nem tudtam egyből elkapni, mert tőlem egy 
picit távolabb repült, ezért kénytelen voltam Juliskát egy gyors és 
erőteljes mozdulattal lelökni magamról, hogy az értékes zsákmány 
után vethessem magam. Ez volt az a pillanat, amikor a dráma for
dulatot vett, s a tragédia komédiába csapott át. Az iménti síri csen
det harsány, felcsattanó nevetés váltotta fel.

Állítsunk emléket Juliskának is, első szerelmemnek, aki soha 
sem tudhatta meg, hogy mennyire szerettem őt. Szladek Editkének 
hívták, és gyönyörű kislány volt. Nem sokkal később; az emlékeze
tes szereplésünk után vakbélgyulladásban meghalt. És nem egy el
esett család gyermekéről volt szó. Édesapja magas rangú csendőr
tiszti minőségben tevékenykedett, s Felsőgödön egyedül neki volt 
saját autója. S ha már itt tartunk, meg kell említenem Bitmann Ma- 
nyika kisóvodás társamat, egy építési vállalkozó kislányát, aki nem 
volt még négy éves, amikor lakásukon -  nagymosáskor -  banális 
véletlen folytán lúgköves edényből ivott és keserves kínok között 
meghalt. Az egyik csoportképen mind a négyen rajta vagyunk.

Pubi édesapja -  Szerdahelyi (Steinberger) János -  a Közellátási 
Minisztériumban töltött be apáméval azonos rangú hivatali állást, s 
társadalmi tisztségben ellátta a felsőgödi kaszinó titkári teendőit, 
amelynek elnöke Német Józsi bácsi volt. Német László édesapja. 
János bácsitól is megkülönböztetett szeretetet, s ha kellett segítsé
get kaptam életem során. Erre bizony nem egyszer rá is szorultam. 
Pubi egyedüli gyermek volt, s szülei mindketten keresők voltak. 
Mi hárman voltunk testvérek és édesanyám ilyen körülmények kö
zött nem vállalhatott állást, pedig kitűnő munkaerő -  perfekt német 
gyors és gépírónő -  volt lány korában.

Életem első karóráját Pubi édesanyjától kaptam karácsonyi aján
dékként. Ez körülbelül annyit jelentett, mintha most egy motorke
rékpárt kapna valaki. Amikor jó tíz évvel később bejelentettem.
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Az óvodások egy csoportja 1933 karácsonyán.
A felső sorban jobb szélen Balázsovits Kati, középen Bitmann Manyika, 
balról a második Szladek Editke (az utóbbi kettő nagyon korán került 
a mennyországba) az alsó sor bal szélén Balázsovits János jobb szélén 

csekélységem, s középen Pubi.

hogy a Szovjetunióba megyek tanulni, Gizi néni szemei könnybe lá
badtak, és kérve kért, ne menjek oda, mert elvisznek Szibériába, 
ahonnan soha sem fogok hazatérni.

Pubi az elemi iskola négy osztályát internátusbán töltötte, a váci 
katolikus, Jeszenszki elnevezésű iskolában tanult. Középiskoláit 
már a piaristáknál kezdte el, egy évvel járt alattam. Pubi szüleinek 
az a szerencsétlen ötlete támadt, hogy rám bízták barátom instruálá- 
sát. Megtévesztette őket az a körülmény, hogy akkoriban kitűnő 
rendű gimnáziumi tanuló voltam.

Ebből a viszonyból érdekes és tanulságos következtetések voltak 
levonhatók. Az egyik, hogy én nyertem rajta a legtöbbet Rájöttem, 
hogy akkor lehet a legtöbbet tanulni, ha másokat tanítunk Ettől fog
va mindig voltak tanítványaim, s ennek anyagi vonzata sem volt el
hanyagolható.
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Pubi esetében azonban még én is tanuló tanító voltam, s ennek 
árát sajnos a legjobb barátomnak kellett megfizetnie. Ugyanis ku
darcot vallottam. A viszonylag elfogadható első évek eredmény 
után, harmadikban Pubi nagyon gyenge teljesítmény mutatott fel, s 
mikor a szülők ennek oka után érdeklődtek, én elég aljas módon egy 
Piri nevű kislányt állítottam, ha nem is bűnbaknak, de mindeneset
re elsőszámú felelősnek az események homlokterébe. A feszült 
helyzetben kijelentettem, hogy minden a Piri miatt van!

Pirivel a nyári tánciskolái kurzuson jött össze Pubi és én már ak
kor láttam, hogy ebből baj lesz. (Már megint magamat mentege
tem.) Pubi ugyanis -  akkor még -  nagyon kezdő, tapasztalatlan volt 
szerelmi ügyekben és csak később lett annyira járatos, hogy buktak 
utána a lányok.

Pubit azonnal kivették szülei a Váci Piaristáktól, s az Esztergo
mi Ferencesekhez íratták be. Az érettségit viszont már az óbudai 
Árpád gimnáziumban tette le, miután az egyházi iskolákat időköz
ben államosították.

Pubi és Piri kapcsolata ezzel ugyan nem szakadt meg, ám ebben 
a korban ekkora távolság nehezen leküzdhető akadály, főleg, ha az 
új helyen is feltűnik egy nem kevésbé aranyos, bűbájos Jutka nevű 
kislány, aki vigaszt nyújthat a meggyötört, de azért fogékony férfi 
szívnek.

Pubiért -  mint írtam -  rajongtak a lányok. Ezt talán jobban tud
tam, mint ő maga, hiszen közülük jó néhányan az én nővérkémnek 
öntötték ki lelki bánatukat és remélték „kerítő” közbenjárását. Pubi 
kimondottan csinos, jó vágású és deli termetű fiú volt, kitűnően 
sportolt és viszonylag gyorsan megtanulta a szerelmi kedveskedés 
technikáját. Focipályán is megállta a helyét -  tagja volt Felsőgöd 
körzeti bajnokságot nyert ifjúsági csapatának -  ám a kosárlabdában 
jeleskedett igazán, s vált esőosztályú játékossá.

Gyermekkori kedvenc szórakozásunk volt a kosaras halfogás, 
amire mindmáig nosztalgiával emlékezünk vissza. A sződi patakra 
jártunk ki ebből a célból, amely abból állt, hogy a kosarat a feltéte
lezetten rejtőzködő hal elé állítottuk, a környéket kézzel vagy bottal 
megmozgattuk, megzavartuk, s ha szerencsénk volt a hal a kosárban 
kötött ki. Az egésznek nem volt semmiféle gyakorlati értelme, a
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halak aprók voltak, esetleg csaliként számításba jöhettek volna ko
molyabb horgászásnál a Dunán, ehhez azonban nem volt szerelé
sünk. Amit műveltünk, az a „ pour la pour” kategóriájába tartozott. 
Nem a hasznosság, hanem a művelet gyakorlása, a művészi élmény 
volt a fontos.

Pubi tehát Esztergomba került, ahol új osztálytársakra talált, akik 
közül többekkel egész életre szóló barátságot kötött és ápol ma is. 
Pubi egész mentalitását a közvetlenség, a másokkal szembeni loja
litás, a barátkozási gesztus és segítőkészség jellemzi. Nem lehet ve
le összeveszni. Ha látja, hogy a vitában konfliktus kitörése van ke
letkezőben csendesen, ám nem tüntetőleg visszavonul és nem hagy
ja elmérgesedni a helyzetet. Talán ebből is eredeztethető, hogy ba
ráti köre széles és stabil, az egyszerű volt beosztottjaitól a kanadai 
egyetemi professzorig terjed, s ugyan ez a spektrum vonatkozik a 
politikai, világnézeti különbözőségekre is. Házuk ajtaja mindig 
nyitva áll baráti és vendégei előtt, akik gyakran adják egymás kezé
be a kilincset.

A háborút követően Pubiék Budapestre költöztek, s a Lánchíd 
budai tőszomszédságában vásároltak lakást, ahonnan festői pers
pektíva nyílik a Dunára. Számtalanszor megfordultam náluk egye
temi éveim alatt, s gyakran a foglalkozások helyett is itt töltöttem 
időmet. Felejthetetlen emlékeim egyike, amikor egy baráti összejö
vetelen megjelent Eizemann Mihály, a magyar könnyűzenei élet 
egyik nagy egyénisége s testközelből -  el nem mozdultam mellőle 
-  figyelhettem kitűnő zongorajátékát, főként saját szerzeményeinek 
előadását.

Jóformán családtagnak számítottam, csak úgy, mint -  huszonöt 
évvel később -  idősebbik fiam, aki mennyasszonyával, majdani fe
leségével főiskolai tanulmányaik során volt otthonos ebben a gyö
nyörű lakásban.

Esztergom kényszerű elhagyása több szempontból is megviselte 
Pubit. Megszakadt a Jutkával sok éven át fennálló, és életre szóló
nak ígérkező kapcsolat is. Ehhez képest meglepő gyorsan kötött há
zasságot Erzsikével, egy pesti kislánnyal, akivel a Honvéd kosárlab
da szakosztályában ismerkedett meg, ahol mindketten sportoltak. 
Az esküvői szertartást a budapesti Lehel-téri templomban tartották.
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Ma sem tudom, hogy miért, de nem hívtak meg az esküvőre. Ennek 
ellenére ott voltam. Senki sem vett észre az ismerősök közül, mert 
erre ügyeltem, s a háttérben maradtam.

Erzsikében kitűnő feleséget és háziasszonyt ismertem meg, aki
nek mindene a család volt. Háziasszonyi teendői maradéktalan el
végzése mellett naponta járt ki Csepelre, ahol munkaügyi tisztvise
lőként dolgozott egy vállalatnál. Az ő keresete is hozzájárult ahhoz, 
hogy Gödön, a Duna parton egy csinos, minden komforttal felsze
relt nyaralót építhessenek fel, s mire Erzsiké elérte a nyugdíjas kort 
minden készen volt.

Éppen befejezték a fűtésrendszer korszerűsítését, ami annyit je
lentett, hogy budai lakásukban egy gombnyomással működésbe 
hozhatták a rendszert és télen is meleget varázsolhattak a nyaraló
ban. Erzsiké az első napon a nyaraló fagyos udvarán megcsúszva el
esett és nyílt lábtörést szenvedett. Nem telt el egy hónap, amikor a 
balesetből eredően tüdőembólia lépett fel és Erzsiké a kórház folyo
sóján -  elfogadhatatlan indokkal magyarázott várakozás közben -  
meghalt.

Egy lány és egy fiú gyermekük született. A kis Erzsi férje az is
mert meteorológus Török Dénes, a kis Pubi pedig szép karriert fu
tott be a modem könnyűzenében, az „Azok a fiúk” elnevezésű ze
nekar gitárosa, énekese, s egybe vezetőjeként. A zene mellett, egy
re kizárólagosabban szakterületével, az építészettel foglalkozik, s 
ma már jó nevű építészként tartja nyilván őt a szakma. Követi édes
apját.

Pubi érettségi után ugyanis egy vendéglátóipari vállalatnál he
lyezkedett el műszaki beosztásban. Hihetetlen szorgalommal elvé
gezte a műszaki egyetemet és építészmérnöki diplomát szerzett. Ha
marosan ő lett a vállalat főmérnöke, s a műszaki főosztályának ve
zetője. Mivel a vállalat érdekeltségi köre a Balaton térségére is ki
terjedt, Pubi gyakran haladt keresztül Székesfehérváron, s meg- 
megállt egy kis kitérőre, hogy találkozhassunk.

Közelebbi kapcsolatba került a Vendéglátóipari és Kereskedelmi 
Főiskolával is, annak tanáraival, akik igyekeztek az életből meríte
ni gyakorlati tapasztalatokat a felsőfokú, elméleti képzéshez.
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Politikai nézeteink merőben különböznek egymástól, de ebből 
kifolyólag soha, egyetlen szóváltás sem adódott köztünk. Talán 
azért is mert őt a politika nem érdekli túlságosan. Tudja magáról, 
hogy születésétől és neveltetésétől fogva a magyar, keresztény kö
zép osztályhoz tartozik, amiért azonban semmiféle kötelezettség 
kényszerítő hatását, illetve vállalását nem érzi és nem tartja fontos
nak. Még soha nem tettem neki szóvá, hogy többször is észrevettem 
valamit. Nevezetesen; amikor politika fejtegetésekbe kezdve egyre 
jobban belelovaltam magam a felháborítónak ítélt problémába és 
közben elégedetten nyugtáztam, hogy ő helyeslőén, de kissé szóra
kozottan bólogat a fejével, rájöttem, hogy Pubinak fogalma sincs 
miről beszélek, annyira nem érdekli őt a szóban forgó dolog.

Pubi vonzalma Felsőgöd iránt nem kopott meg az évtizedek so
rán, s ezen az sem változtatott, hogy Duna-parti üdülője a régi érte
lemben vett közép Gödön helyezkedik el. Mélyről fakadó empátiá
val gondol hajdani barátaira, társaira, közelebbi és távolabbi isme
rőseire, akiknek neve kitörülhetetlenül vésődött emlékezetébe. És 
ugyan így van az utcákkal, házakkal, s azokkal a helyekkel, ahol an
nak idején gyakorta megfordult. Van egy titkos, dédelgetett vágya: 
egyszer még együtt felkeressük és bebarangoljuk eltűnőben lévő 
életünk gyermekkori színtereit, útjait, emlékeit.

Barátságunk közel hetvenöt éve -  leszámítva néhány hetet, ami
kor Piri miatt neheztelt rám -felhőtlen és folyamatos, csak a találko
zások ritkulnak. Betegség esetén aggódunk egymásért Szerencsére 
ez Pubit csak ritkán érintette, ám az utóbbi években nála is adódtak 
a korral együtt járó gondok. Egyébként küllemileg teljesen rendben 
van, nem őszül, nem kopaszodik, tartása, járása mit sem változott, 
ugyan olyan jó kiállású férfi, mint volt néhány évtizeddel azelőtt. 
Nekem legalább is úgy tűnik.

Barátságunkat soha sem motiválták érdekek, ha tudtunk termé
szetesen segítettünk egymásnak, nem mérlegelve az arányokat. 
Minden bizonnyal én kaptam többet.

Felmerül a kérdés, hogy akkor mi az, ami egy ilyen viszonyt lét
re hoz és tartósít? A keletkezés okát nem tudom megmondani, tar
talmi pillérét azonban igen. Ez pedig az élettől ajándékba kapott, ér
dek nélküli, tiszta szeretet.



BATORFIJOZSEF

Sportélet Alsógödön 
1950-es években

Hábent sua fata libelli!
Terentiánus Maurus római költő írta le ezt, a mindmáig gyakran idé
zett sort a Kr. U. 200 körül írott verses, verstani kézikönyvében, 
melynek eredeti címe: „De litteris, de syllabis, de metris.”

Nem sokkal ezután látott hozzá Frigeridus Dux a mai Göd kele
ti határában a Soproni Sándor által 1968-ban első ízben azonosított 
római erőd, vagy mentsvár építéséhez.

A címet így szokás magyarra fordítani: „A könyveknek megvan 
a maguk sorsa”, pedig a „littera” a szótár szerint: betű, levél vagy 
írás. Nekünk gödieknek is akadt most kalandos sorsú sírásunk, 
amely ugyan nem fér bele a szótár szókincsébe. Különleges nyom
dai termékről van szó, újságról, méghozzá, ahogyan saját magát ne
vezi „faliújságról”. Ez év június 27-én egy nagy borítékot találtam 
a postaládámban, benne 13 elsárgult, stencilezett lap és az alábbi le
vél:
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Az Alsógödi Petőfi Sportkör „Sportláp” című „faliújságjának” (á 
50 fillér) hat száma volt a borítékban. 1952 szeptember 12. és de
cember 11. közötti időszak sporteseményeiről számoltak be a szer
zők nagy odaadással, lelkesedéssel, néhol pedig tele aggodalommal 
a jövőt illetően.

Mi a különös ezen néhány lapnak a sorsában?
Valószínű, hogy 1957 januárjában indultak világgá ezek a sárga, 

törékeny lapok. Talán egy sebtében elővett bőrönd zsebében lapul
tak már akkor, amikor a bőrönd gazdája gyorsan telepakolta a leg
szükségesebb holmikkal a bizonytalan hosszú útra.

Vajon mit érezhetett, amikor rájuk lelt a Földgolyó túlsó felén? 
Bizonyára könnybe lábadtak a szemek, olvasván a régi neveket, 
eseményeket a messze távolban.

A Sportláp cikkeit egy szerzőpáros írta kéthetenként. A politikai, 
szervezési jellegűeket a sportkör elnöke. Havas László, a sportese
ményekről szóló beszámolókat Bánhidi Károly, aki egészen közel
ről látta mérkőzéseket, lévén az ASE I. középcsatára.

A legendás felállás: Fodor, Bucsányi, Czövek, Tóth, Ivánkovács, 
Sztruhár, Tábori, Szőke, Bánhidi, Pató II., Gács.

Bánhidi Károly 1997-ben az Almanach III. kötetében hűen, ér
dekesen, élvezetesen beszámol az ASE múltjáról, a kezdetektől egé
szen a tizenegy szakosztály 1953. évi programjáig, a fedél- és pá- 
lyanélküliségtől az 1953-ban, a Fácán összes helyiségében kialakí
tott, korszerűen berendezett melegvizes, mosdós, nagy edzőtermes 
sporttelepig.

Bánhidi Károly itt van közöttünk.
Azonnal felhívtam.
Meghatódott. Kérdezte: Ki küldte és honnan?
Stéhli Zsigáék Kaliforniából!
„Ó, a Zsiga! Klassz srác volt! Őrzök tőle még ma is egy emlék

tárgyat, egy spiccvasat. Csányi Csituval a másik fiatal asztalossal 
gyártottak édesapámnak egy új ablakkeretet. Már a felszerelésnél 
tartottak, amikor Csitu hirtelen elcsendesedett, nézegette, forgatta 
az ablakszámyat, majd odaszól Zsigának: „Gyorsan vedd le a cipő
det, feszítsd le a spiccvasat és add ide.”

Azóta ez a spicc vas az ablakkilincs ellendarabja.
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Ráth Tamást is, Kővári Jóskát is rendszeresen dicsérgetik a szer
zők. Kővári Dodi kapus, Ráth Tomi jobbszélső volt.

Csendes meghatottsággal olvasom az ötvenöt évvel ezelőtt tör
ténteket, a mérkőzésekről szóló beszámolókat. Hol 200 fő, hol 600 
fő fizető néző. A pénztáros sportköri bélyegzővel ellátott, ruhatári 
blokkokat árult jegy gyanánt, darabját három forintért.

A csapat talán egyik legjelentősebb „szponzora” Stéhly Frici bá
csi volt: „Fiúk, aki gólt rúg, a meccs után jelentkezzen, kap egy kor
só sört!” Minden esetben állta szavát.

Ma is fülembe cseng a leghangosabb szurkoló. Mátyási Matyi 
bácsi messzire hangzó biztatása „Hajrá ASE!”

A legtöbb bevétel a Területi Bajnokság egyik mérkőzésén folyt 
be, amikor 3582 fizető néző előtt 2:l-re verte az ASE Nagymarost, 
pedig már ott játszott az NB I-ből akkoriban visszaigazolt Nagyma
rosi Miska is. „Saskői Dodi teljesen lesöpörte őt a pályáról” -  me
séli Bánhidi Tozsó.

A sportfelszerelést mindenki maga vitte aktatáskában. A focici
pőt -  már akinek jutott -  kívülről kötötte rá a táskára. A mezt és a 
nadrágot mindenki maga tartotta rendben. Vagy a mama, vagy a fe
leség mosta, vasalta. Amikor még nem volt ASE pálya, az itthoni 
mérkőzésekre bérelni kellett Felsőgödtől, esetenként négy Pengőért. 
Kiszabott sorsuk szerint hazatértek a megsárgult lapok, miután 
megtettek legalább harmincezer kilométer és most láttatják, hogy az 
általános szegénység idején milyen gazdag programok lehettek a 
TV előtti időkben egy faluban és még szó sem esett az amatőr szín
játszásról, képzőművészetről, bálokról. Általános volt ez ország
szerte végig a XX. században.

A különös sorsú Sportláp példányai -  a teljes szöveggel -  meg
találhatók lesznek a Gödi Múzeumban. Most csak az október 22-i, 
november 19-i és a december 11-i számból adtunk részleteket a re
ális kép, a kor hangulata, az anyagi helyzet érzékeltetése céljából.
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s p o r tk ö r i  tartok ré a z é ra  közXomóny ! •

A SaakszarvBKetek Orezág s Tanáüsa h a tá ro z a ta  érte lm ében  a azak szerv e- 
z e t i  sp o rtk ö rö k  ta g d í j  f i z e té s e  1952 é v i ok tóber hó 1 - tó l  megváltoz'O tt 1

A le g k iseb b  havi ta g d í j  összege 2 . -  f t ,  a f e l a j á n l o t t  h av i ta g d í j  
legmagasabb összege lo „ -  f t .  A spo rtk ö rö k  S p o r tla p ja in a k  e lő f iz e t é s e  ezen 
összegekben n incsenek  benne, hanem azo k ért példányonként 5o f i l l é r t  k e l l  
f i z e t n i ,  mely ö sszeget á ta g d ljb e sz e d é sk o r  k e l l  b e s z e d n i .

F e n ti  h a tá r o z a t ta l  k ap cso la tb an  m e g v á lt* z itt á spo rtkö rünk  hav i támo
g a tásén ak  fo rm ája i s .  Eddig K ig g e tlen ü i a ta g sá g  lé tsz á m á tó l havon ta  f i x  
összegű tám -rgatást kaptunk a 'P e tő f i  Országos E ln ö k sé g é tő l. Az u j re n d sz e r  
a la p ja  a t a g d í j a t  f i z e tő  ta g sá g  lé tszám a , te h á t  ha több a pontos t a g d í j f i z e 
tő ,  magasabb s h av i tám ogatás összege i s .

S portkörünk elnöksége m ogvalósitandó c é lu l  tű z te  k i ,  Hogy ez a lsó g ö d i 
s p o r té l e te t  olyan  n ív ó ra  em eli f e l ,  am ilyen t m éltán  megérdemel községünk d o l
gozó népe éá le lk e s  szu rko ló  gárdánk t Ezen c é lk itű z é s e k  n é g v a ló s itá a á h o z , 
ínlnden s p o r ts z e re tő  a lsó g ö d i la k á s ra  és annak le lk e s  tám ogatására  szükségünk 
ván. A zzal,,a k é re s s e !  fo ru lu n k  m-'st kedves s p o r tk ö r i  ta g ja in k h ó z  és aZon 
szu rko ló inkhoz ak ik  még nem t a g j a i  Sportkörünknek, h o ^  aZ u j ' t a g d í j f i z e t é s  
b ev e z e té sé t fogad ják  sz ív e se n  és ne úgy vegyék, ho g y  m egint f e le lm e ltá k  a 
s p o r tk ö r i  ta g d í ja k a t ,  inkább nem fiz e te m  to v á b b , hanem é rez zék  á t  annak je 
le n tő s é g é t’, hogy f i l l é r e i k k e l  Ók i e  h o zz á já ru ln ak  községünk s p o r tjá n a k  f e l -  
len d ité sé h 'ez  és ezen k e r e s z tü l  a e z o o la l i a ta  spo rtu n k  m ielőbb i m e g v a lő s itá -
8áh.,z, 2pQj-t;g7,g j.„ t5 szuT kbl'ó íhfc 'ó tkölo81 ó3 anyag i tám ogatására  nagy szük
sége van spo rtkö rünknek . Ahhoz, hogy la b d a rú g ászak o sz tá ly u n k  ism ét olyan 
s ik e re se n  sz e re p e lje n ,m in t évekkel e z e lő t t ,  f e l t é t l e n ü l  szükségünk edző re , 
ami tu d ju k  mi'ndny'ájan anyagi m e g te rh e lé s se l 'já r,- E zenk ívü l a c s a p a t megerő- 
s i t é s é r e  l e ig a z o l t  v id é k i já ték o so k  ú t ik ö l ts é g e  i s  tö b b le t  k ia d á s t  je le n t  
sportkörünknek.. M indezeket osak. úgy tu d ju k  e lő te re m te n i , ha s p o r tk ö r i  ta g 
ja in k  magukévá te s z ik  a veze tő ség  c é lk i tű z é s e i t  és munkájukban, mint e rk ö l
c s i l e g ,  jj^n j^ged ig  a n y a g ilag  tám ogassák I

a lgőgöd i la k ó s t s z e r e t e t t e l  hívunk és várunk  spo rtkö rünk  ta g 
j a i  .so ráb a . T a g fe lv é te lre  je le n tk e z n i  le h e t  Kedden- és C sü tö rtökön  e s te  fl-lo  
a K lubhely iségben / v o l t  DISZ/ F ü rs t Sándor u 22f
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L a ' b d a r u g ő h í r a d ó  I

1952 ok tó b a r 12 VneArnap.
Alflógödi P e tő f i  I I  -  V áci Vasas kupamérkőzés 7 s l /  4 i0 /  Alsőgödön 
C ollövő : Szabó S . S o lté sZ i Szabó P . Kovács t .  S o l té s z ,  l á t h ,  Cáth 
A j á r á s i  bajnokság  b e fe je z é se  u tá n  I I  csapatunk  to v á b b fo ly ta t ja  a küzde l
met a NOV (J kupa m érkőzéseken. Az e lső  e l le n fe lü n k  a Váci Vasas csapa
ta  v o l t .  V asárnap de lo  ó rak o r kevés számú közönség e l ő t t  a következő 
ö s s z e á l l í t á s b a n  l é p e t t  csapatunk  a p á ly á ra . K ővári, J u s z t in ,  P álo s i,C zakő  
F azekas, J ó z s a , R áth , P i r o s ,  Szabó P , S o lté s z ,  Kovács 

Az I  f i . - b e n  s z é l tő l  tám ogatva á lla n d ó  fö lényben  vagyunk. S zebbná l-szebb  
tám adásókat g ö rd íte n e k  az e l l e n f é l  kapu ja f e l é .  ííeg lepő , hegy a k e t tő  já 
té k o s a i  már nen v ág ják  an n y ira  a la b d á t c é l  n é lk ü l ,  hanem iparkodnak  le 
k e z e ln i és lap b san  gyersan  j á t s z a n i .  Meg i s  van az eredm énye, a m egújuló 
gyors és ö t l e te s  tám adásokkal szemben az e l l e n f é l  védelme te h e te t le n n e k  
b iz o n y u l. A 14 percben  S e lté g z  szépen u g r a t ja  k i  S z a b ó -t, a k i I 4 m -ről 
szép  g ó lt  gug l i o ,  a 16 percben R áth e l f u t  jő  beadásá t a védők e lv é t ik  és 
a b e fu tó  S c l té s z  bebombázza 2 :» , a 19 percben J ó z sa , P iro s ,S z ab ó  lapM  
o s s z já té k  u tá n  az u tó b b i a j ó l . lu k ra fu tó  S o lté s z  e lé  g u r i t  a k i a kapu b a l 

a ls ó  sa rk áb a  lő  j : o ,  a 22 percben Ráth szépen  átmegy k é t védőn k iu g ra t ja  
S zab ó t, a k i laposan  a kapu jobbsarkába lő  44'’’ , f e l tű n ő ,  hogy kovács 

m ilyen nagyszerűen  mozog b a lsz é le n  egym ásután k é t szép tám adást v e z e t, de 
bem balövései e lk e r ü l ik  a k a p u t, a 50 percben Józsa  hatalm as lö v é se  s z á l l

A I I  fé l id ő b e n  s z é l  e l le n  já ts z u n k , a f iu k  tovább ra  i s  laposán  köze 
Ü t i k  meg az e l l e n f é l  k a p u já t .  Kovács S zabó tó l k a p o tt szép la b d á v a l e l 
f u t  és b iz to s a n  ló  a há lóba  5i0» 71 í i -  7® p e ro . Az e l l e n f é l  c s a t á r a i  i s  
tö b b szö r e l ju tn a k  Kővári k apu jához, de a j ó l  működő védelemmel szemben 
te h e te t l e n e k .  A 2o percben Hát e f é lp á ly á ró l  e l f u t  és az e llen k ez ő  fe lső , 
sarokba l ő .  Szép támadás pompás b e f e je z é s ,  6 :0 . Kezdés u tá n  az e l l e n f é l  
k ö zé p o sa tá ra  k i t ö r  bom balövését Kővári b ravú rosan  a sa ro k b ó l k i ü t i  és a 
berohanó ö sszekö tő  k ö z e lrő l  g ó l t  rúg  6 :1 :  A 5® percben R áth ism ét á t k í 
gyózik  a védelmen és szép  g ó l t  rúg  7*1* Fazekas egy ö ssz ecsap ásn á l m egsériil, 
, de lo  em berrel i s  mi' támadunk. G ólt már nem s ik e r ü l  e l é r n i .
Azok, a k ik  nem jö t t e k  k i  a I I  m érkőzésére s a jn á lh a t já k .  Szépen és jó l  

já ts z i^ t t  a k e t tő .  A fegyelem  te r é n  ia  so k a t ja v u lta k .  Szó n é lk ü l j á t s z o t 
t a k ,  nen C s e le z g e tte k , hanem gyors lap o s  labdák3cal j á t s z e t t a k .
B í r á l a t :  B gyén ileg  R áth , S o l té s z ,  P á lo s i ,  Szabó ás Kovács j á t s z o t t  á t l a 
gon fe lü l*  P iro s  so k a t c s e l e z e t t  e z z e l l e r o n to t t a  t e l je s í tm é n y é t .  Kővári 
kevés la b d á t k a p o t t ,  de azokat jó l  v é d te .  A k ét fe d e z e t le lk e s  já ték o so k , 
de te c h n ik á ju k a t fo k o zn i k e l l .  J u s z t in  ru tin o sa n  j á t s z o t t ,  Czakő jó l  fog
ta  s z é l s ő j é t .
N y ila tk o z a t :  C sipán edző időnkén t sz ín v o n a la s  m érkőzésen a jobb e rön- 
lé tü  csapatunk  i ly e n  arányban i s  m egérdem elten g y ő z ö tt. Kekem Háth és 
S o lté s z  t e s z e t t  a le g jo b b an . Kovács i s  szépen f e j lő d ik .

V asárnap d é lu tá n  Nagymaroson k e r ü l t  s o r  az I  c sap a t m érkőzésére . 

HACÍUAROSI GÉPOrÁH S.K . -  AhSÓCÖDI PETŐFI S .K . 6 :2  / 2 : 2 /
O óllövő í B ánhidi B ánhldi
Azok, ak ik  hem l á t t á k  a m érkőzést, é r te lm e tle n ü l  v e t te k  tudom ást a sú
ly o s  v e r e s é g rő l .  Hogyan tö r t é n h e t e t t  ez meg ? Olyan ro s sz u l j á t s z o t t  a 
c s a p a t ? Cs-'k edd ig  t a r t o t t  a f ö l f e l é  Ív e lé s ?  Hát m ivo lt tu la jdonképpen  
a b a j ? K érdezték töb b en , Amig nagyvonalakban a mérkőzés l e f o ly á s á t  i s 
m ertetem , mint a c s a p a t r i p o r t e r e  m eg fe le lek  e r r e  a k é rd é s re , hogy né
m ileg  megnyugtassam kedves z s u r k o lé in k a t , ak ik  nem l á t t á k  a m érkőzést.
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e rcd n á ijc in k , Jitalinoságb-:2i , ué£; hdtr:. von a rnncsitó sek  kérdése ,
hlindai a r rc  jogot sz o rzo tt sporto lónkat cs évben n in ő sito n i k e l l ,  heg,- ez- 
zen a té r e n - is  e leg e t tog-ünk a v á l l a l t  k ö tű lo ze tsé r’önknek. Ezt i s  t o l j e s i -  
te n i  fo g ju k .
l l ie lő t t  rátérnénk- c-z évben nóg a n in ő sitcsen  l-á tiíli, de ta lá n  a legnagyobb 
cunkáHkra, szere tnén  a hiányoságokat i s  f e l t á r n i .  A jövőben e l  k e l l  érrajnk 
hogy spo rtő lón ik  nagyobb fegyeleirael ve^'cnek re sz t  a különbűző verstsiye- 
ken, nen szabad ű lö fo ráu ln i, n in t az idén, 'hog,- p l .  labdaitigc cérkőzéscink 
a la t t  k id l l i tá s  tö r té n jé k . Uir.den sportólának tud n i k e l l ,  hogy az öntudatos 
sportenber o t t  kezdődik, hogy negbeosüli a já ték v eze tő t és e l lc n fe lú t ,  laert 
ezzen a té re n  i s  áűál az nandás* hegy annyi negbccsülést adj az e lle n fe le d 
nek, c^ennyit negálnák i s  rxgkövctelsz " De e l  k e l l  ju tn i  sportolóirJc ön
tudatának a r ra  a, n ^ a s l a t r a ,  hogy a kéthetenként szonbaton t a r t o t t  e lm éle ti 
és p o l i t ik a i  é r te k e z le te k re  mindannyian liiár^y nélkü l m eg je lem ik . Mert csak 
p o l i t ik a i la g  és e lm é le ti sp c rttu d á ssa l f e lv é r te z e t t  sp-attoló az ig a z i szo
c i a l i s t a  sportem ber, ak i tu d ta , hogy mit m iért k e l l  te n n ie .
Ezek után  jc lj.-.ten  be, hegy a Sözségöjak, a P árt és a V .B .-n o k -sp o rtirán ti 
s z e re te t te ,  nőst újabb Icnetőséget r^ 'u jt a további f e j lő d é s re . •Liegkaojuk a 
v o lt PiSií.’x sp o rtk ö ri cé lo k ra , -nnek berendezés éhez a. P o te f i SéE. és az 
E .I .S .S . an y t^ l tám ogatási nyaijt, igy e lé r jü k , hegy hideg melegvizes fürdőnk 
i s  le s z  a szép sp o rtk ö ri otthonban. A FACAÍi kertjéb en  pedig tav aszra  e lj sn i 
tünk még két te n is z p á ly á t , . egy k is  mérCtü kézilabdapályá t, egy röplabda, 
valam int egy nagygolycs tokopá:^át, tehát egy egész s p o r t te le p e t , o ly as t a- 
n ily cn t te lé n  nagyon kevés v id ék i spertko r mándhat magáénak. Ehhez az kel^. 
hogy .sp ű rttá rso k  a t é l i  pihenő a la t t  támogassák spcrtkci-ünkct és minné-l na
gyobb szánnal jo lentkezenek társadalm i laarkára.
De b e je le n tjü k  c z u ta l azt i s ,  hogy edd ig i teniszpályánkon, hh az időjárás, 
engedi jég p á ly á t fogunk id ő i f e n n ta rtá n i, va lak in t kedvez: he viszonyok e -  
se tén  a s í e ln i  száncékeze sp e rttá rso k k a l s ítú rá k a t io fogunk t a r t a n i ,  mely
nek keretében cliáatva i s  lesznek erre-:a t e s te t  le lk e t  gyenyörkedtető t é l i  
s p o r tr a .
Tehát amint 14 t ju k  még sok szép fe la d a t  á l l  e lő ttü n k , fogadjak meg s p o r t tá r -  
sákhogy e leg e t teszünk ezeknek és akkor az év végen elmcndhatjuk, hogy jó 
munkát végeztünl:, orcdményeinkkal nemcsak a magánk sp o r to lá s i  lehetőséget 
szereztük  lEg, hanem'ezen k e re sz tü l az e ^ e ta c o s  mag/ar spo rt ügyét i s  .szol
g á ltu k , Büszkén je le n th e tjü k  akkor a rinden tám ogatást .nyújtó szerveinknek, 
hogy to l j e s i t^ t tü k  fe lad a tu n k a t, te h á t liunkóra Harcra ¿őszek vagyunk.

- ■ Havas L ászló . -

2.1EEJU áZ ED2ÍVEL.

Beköszöntött a.z esős hideg ossz. s  labdarugó csapataink  feafeíyozték a 
bajnoki, n in t részben a kupa küzdolnekat. líi-alőtt pihenőre témekikk a j á t é 
kosaink, szurkólőink, fe lk e re stü k  a sportkörünk népszerű edző jé t Csipán 
s p o r t tá r s a t , hogy ism ertesse velünk a ro%aLd_5 hen p i működése a l a t t ,  m it 
tap-asz to lt és mik a t e r / c i  a jővőr-e né>2vc. xne a kérácsok:
Milyenek l á t j a  edző sp o r t te rs  az Alségöa labdarugó anyagát ?

Ivánkovócs jobefadezo t, Szőke jcbboszekötö, Bánhidi közéncsatár és a k é t 
“ gj/erek** Ráth Tomi és a kié Patb ü tik  meg a k íván t m érteket. Természete
sen-a többiek  is  csal: rendszeres mtaskávai b iz tc s i th a t  ják  helyüket a csap a t- 
ben.
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I  é v f . 19. S Z .. ALSÓGÖDI PETŐFI SPCRTKDR FALIÚJSÁGA; december 11.

December 21.
E hó 21-én ünnepli a szovjetnép bő lca vezérének, ta n itó jó n a k  az emberiség 
legzsen id liaobb  alakjának a sz a v je t hatalom megteremtőjének S ztá lin . E lv
tá rsn ak  75. s z ü le té s i  év fo rd u ló já t. Ennek a napnak m éltó megünneplése 
le n d ü lo te t t  ado tt a r ra , hogy újabb és újabb m únkafelajánlásokkal, a lk o tá -  
aolcat:i.fejezonek be a k isz ab o tt h a tá rid ő  e l ő t t .  A lkalmat ado tt a r ra ,  hogy 
több és több hős sz tah an o v ista  szülensen á m unkafrontján. De nem csak a 
sz o v je t nép ünnepel. Lázasa és fo rró  s z e r e te t t e l  készü l ünnepelni v a ln -  
meipy.i népidem okratikua ország dolgozója, valam int még az elnyomás a l a t t  
élő  dolgozók s z á z m illió i. Mi magyar dolgozók i s  .tud juk , hogy m iért ünne
pelünk, tud juk , h o ^  mit kaptunk a -S zo v je tu n io tó l, amikor hazánkat f e l -  
s z a b a d ito tta  a fasizmus ig á ja  a ló l .  A le g tö b b e t kaptuk, szabad független  
h azá t, melyben szabadon ép íth e tjü k  szebb bolfiogabh jővonicet a s z o S a l iz -  
must. Minden üzemünk m egtette f e la já n lá s á t ,  vcGamennyi term elő szővetkee 
zctűnk jobb éa több munkával készü l ünnepeln i. Ujj. a lko tások  uj credmé<- 
nyék szü letnek  ezeken a fe la ján láso k o n  k e re sz tü l’.
A S zo v je tu n ió tó l S z tá l in  E lv tá r s tó l  k ap o tt szahadaógunk t e t t e  leh e tő v é  
sportunk á tsz e rv e z é sé t, ma mar s z o c ia l i s ta  sportunk oly nagyarányú f e j l ő 
dését .Nem v é le t le n  a h e ls in k i  olympián sz e rz e tt  16 aranyérmünk, valam int 
több második és harmadik helyezésünk. Nei.i v é le t le n , hogy megelőztünk nagy 
országokat s mi k is  Magyarország sporthatalom  le t tü n k .  Ken v é le t le n ü l  é r 
demeltük k i  -az egész v ilá g  e lism e ré sé t. Nálunk lehetőségek  sz ü le tte k  apor 
to ló in k  szamara, mert hazánkban — Szovjetunió p éldája  nyomán — komoly t á 
m ogatással s e g i i i  dolgozó népünk sportuhk f e j lő d é s é t ,  mert csak ed ze tt ' 
Munkára Harcra Kész emberek v a ló s íth a tják 'm eg  a k i tű z ö t t  céluMcat a szó« 
c ia l iz u u s t  a ezen k e re sz tü l a  komoniznust.
U n^pelünk azokkal együtt akik e napon a moszkvai Vörös té re n  f e je z ik  k i 
h á lá ju k a t és sz e rc te tü k e t nagy vezérük i r á n t ,  mert e r re 'k ö te le z  f e i lő d é -  
sünk, ezt k íván ja  a S zo v je tu n ió tó l kapo tt leh e tő ség e in k .
É ljen  a magyar la  a szov jetnép  örö,k bará tság a  I ■
É ljen  az emberiség lángeszű vezá>c S z tá l in  E lv tá rs i
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SEQEtóUüm.

Az alaógöd P e tő f i Sportkör 1352.. decembe!c hó 6-én Rendezte neg az alaógö- 
dl Szabadságharcos Saávetség szépen f o ld i s z i t c t t  k u lW  terrjében az 1958 
év i évadzáró v a c so rá já t,
évadzáró vacsorán ueg je len t Holló János a P e tő f i S j : . , ,Baross Gyula a J, 

T .S .E ., va lan in t a h e ly i P á r t és a Tanács képv ise lő i i s ,  - ẑ i z lo te s  vacso
ra  után elsőnek Havas László sp o rttá s  a sportkör .elnökje enelkedett szó lás 
ra  és beszánolójábon k ié r té k e l te  a sportkör 1 9 5 2 ..évi nunkáját, Beszédébsn 
rá n u ta ta t t  a r ra , hogy a sp p r tfe jle sz té s  ás az M.H.K. te rü le té n  lévő h iá 
ny óságokat s ik e rü lt  fe lsz á n o ln i annyira, .hogy a j,á±ás terü le tén , nükődő 
sportkörök é lő t aa első helyen végeztünk, Beszáaolója után Baross e lv tá rs  
k io sz to tta  az e ln u lt  idényben a legjobb és legerednényeS'ebb uunkát végzet 
sportolók e n lé k v e re te it . ,  v a lan in t o k lev e le ik e t. Ezután B.aross e lv tá rs  e - 
nelkedctt szó lásra  és ism e rte tte , hogy já rá sa  te rü le té n  a P e tő f i  sportkör 
hatalmas munkát végzett e l  eredményesen, '^zonban küiangsulyozta, hogy a 
sporto lás m e lle tt ne feledkezenek meg a sportolók a te rm elésrő l sem, ez 
annál is  könnyebb, mert a sportolók e lő t t  előpélda i s  á l l  ^ztruhár spórát

- t á r s  személyében, ak i mint a község k iváló spo rto ló ja  ciuo mellé ez évben 
megszerezte a sz tahanovista  büszke c in é t i s ,  Baross, e lv tá rs  után Holló J á 
nos a P e tő f i  SE. képv iselő je  további jó  m unkára-bizditja a sp o r ttá rsa k a t 
ép ehhez sok s ik e r t  k ivan. Majd Wesely e lv tá rs  a h e ly i Pá±tszervezet kép» 
v ise lő je  az ö n k ritik a  fegyverével é l t , '  mert mint mondotta r  a Pártszerve
zet eddig csak mint tizedrondü kérdésnek kezelte  a s p o r to t .  Beszéde továb
b i részében Íg é re te t!  t e t t  a r ra , hogy a Pártszervezet naa-obb sú ly t fog 
fe k te tn i a sportmozgalom e lő re len d ité se  érdekében. Végezetül Góca spoort- 
tá r a  a labdarugó caapatkapitÚTiya megköszönte a vezetőségnek és a já té k o 
soknak az ..eddigi fá ra d o zása it és megfogadta, hogy a jövő. év i évadzáró va -  
csorán az elnök sp o r ttá rs  megtőbb megnagyobb sik e rek rő l számolhat be. 
A sztal bontás után jó l  s ik e rü lt  tánc e s té ly  keretében búcsúzott az a lsó -  
g ö d i,P e tő fi Sportkör az 1952, é v i erodményos munkától és in d u lt nek i azxl 
1953« óvi fe ladatok  sik e res megoldására.

M ellékelten közöljük az alsőgödi P e tő f i'sp o r tk ö r  1953. évi sp o rtn ap tá rá t,

Sporthiradó, Az Alsógödi P e tő fi Sportkör fa l iú js á g a . Megjelenik: Kétheten
kén t. S zerk esz ti: A szerkesztő  b iz o ttsá g . Szerkesztőség: Agöd. P e tő fi spor

kör.
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lénd itő '^küreke^voí^ '^a odzósre hannro3s;m
csak "o ^ lábna;; ^

ncki,ak)cor a vcídolop osziLopa l e h e t .  Kőnive-
'■'"ki ¿  ' ^ í ^ b ' d a d a l k á l á s S ó l " f okozni a.  Ha leazoZ ■ ttn  ss;;í X ■ tic^diíiHUl jobban ad o ca tn i. .ikltor áll.andó t^ r -
. ;^ ja .l i^ o t  az elaó csapatnak . Bucsdnji U .  csupaöziv id tj^o o  tocHíiikai ?n-

ain  Kővári tuhotoügos kapus, do edzus nollcül non fo ilő rih c t P')fA t hn 
o rö n le te  fe lj .-v u l sz ir.tdn  t ’.cja le h e t az e lső  c s a p h ÍÍ5 í^ k ro ^ J  So]t^'.^?

xtn ozaiXLtöuba jöhetnek  az első csapat ő sc z c á llitá G á n -d l.
Je lonlo í^i já ték o s on;'aíi;;al Liilj-on sz e re p lé s t várható  jővé're ?

& ü k a ¿ & ? S Í  S ' ' v l S t ' é k o s Í f  és Í S  
Varinak e j.iár kiszeaelvc*. jú tékösok az o rő s ité s re  7

Mik a te rv e i  edző sp o rttá rsn ak  a jővó'rc nézve 7
Tervein nagyok és aoréozck. Ahlioz, hoírv azok ''t-i T^d-nri-^  ̂ .r i ' o-j

r á s i  u ttó 'rő  bainoks-i''ot n - - -'-leapróbaljuk b o in d ita n i a iá -
n e v e ln i. Az I.'''^é3 a " n  ’cs' ' D-t ' "rés' ’é n " ' ^ ^ + ^ ' ? - u t á n p ó t l á s t '  
.0  és c in é le t i  f o s í a g ő z S o f e í  ^ a ^ ' r ^ t  r t  ;^l•'^^^^-^bály.í:acyard-
veztok s ie lé s a e l  ocybckőtve. E z L k i m  k io ré s z l t r o n r í^ í '^ '^  
kezusere á l l  a sp o rtk ö r keretében '?  -port.cent n f iu k  ren d e l
te k e t nár j :n u ,á rL ,  r ed k e l l  kézi. n i e l ő k e s z ü l e -  
aK ^ályokba-riert a sp o ^ k ö r  u íX 1 1 a ^ 1 p i b i T  ^  nen ü tküzik
Cíppf 0 3 , »  J .t . to a o ,c  i l í

m ijo n  h lA jp a fe o to t  t ,p a a a t a l t  púp« p p ortu íra '^  ap orttöröo  bplü 7

affiEtT.°i£c;i3őti?'’í  S i í  u:SőS5‘'‘’h 4 “i*“ ‘ ^  ppiptúi i-
3p estkőm ek  esek  papíron v-on e ln ö k í" ’£ 7 ^<^n"?'‘^+'^̂  - ie g fc lő lő  v e z e tő s é g ,  

o lv td r sa b  aég' egyizbon són tudtuk körűikben üdvözölni b e t ö ltő  Halász
te l ju s e n  napúra van h i /y v a , E iz 'r o la "  n ftivas L aci b á c s i
tűrnotsc-d=nek k ö s z ö n h e t ,  h.o'y sportkör'ühk ' szo re te tén ek  és rá -
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STEHLIZSIGMONDNE 
KOVACSIK KLÁRA

Levél Kaliforniából
Nagy örömmel és szeretettel teljes nosztalgiával olvassuk a Göd

ről szóló régi és új eseményeket, emlékezéseket. A sok-sok ismerős 
hely és név a sok jó baráttal kapcsolatos emlékek a boldogság érze
tét keltik bennünk.

Különösen meghatott, ahogy a legutóbbi kötetben olyan szép 
szavakkal emlékeztek öcsémről Kovacsik Béláról, valamint említést 
tettek sógoromról Pápai Lászlóról, aki húgommal Pápainé 
Kovacsik Máriával rendszeresen elküldik nekünk a megjelent újabb 
köteteket. Én is tollat ragadtam, hogy leírjam az Almanach olvasó
inak Kaliforniába kerülésünk meglehetősen kalandos eseményeit és 
ottani életünkről egy kis rövid összefoglalást is adjak.

id. Kovacsik László id. Kovacsik Lászlóné
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Édesapám kezében 1931 körül a Fő út 1. (ma 73.) előtt

Stéhli család: Stéhli mama, Stéhli Béla, Stéhli Frigyes, 
a vő.., Stéhli Piroska és az unokák
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Stéhli Zsigmondné, Kovacsik Klára vagyok. Régi gödi (alsógö
di) családból származom. A Kovacsik család a mai Szlovákia terü
letéről először Üllőn, majd 1893-ban Alsógödön telepedett le. Édes
apám Kovacsik László (1892-1955) Üllőn született, 1910-ben sza
badult fel. Több városban folytatott lakatos segédi gyakorlatok után, 
1926-ban lett önálló iparos.

Hatan voltunk testvérek. Négy, Gödön maradt testvéremből saj
nos már csak Marika húgom él férjével és családjával. Négy fiú test
vérem: József (a II. világháború hősi halottja), László, Béla, Károly 
elhunytak. Szomorú, hogy közülük ketten (Béla és Károly) fiatalab
bak voltak tőlem.

A Stéhli házaspár 1940-ben Szerbiából Magyarországra, több
más családdal együtt került Alsógödre. Az édesapa Stéhli Frigyes
nek (1897-1970), aki betűíróként dolgozott a Dunakeszi MÁV

Kovacsik család, (néhány baráttal) 1964-ben 
Fent balról: Varjú József, Kovacsik László, Kovacsik Károly és felesége 

Éva, Pápainé-Kovacsik Mária, Pápai László, Kovacsik Béla 
Alsó sor: Kovacsik Tamás (László fia). Varjú Józsefné, Kovacsik Lászlóné 
(Ilona), Sztanek Lászlóné, id. Kovacsik Lászlóné (mama), Kovacsik Béláné, 

Ijj. Kovacsik László.



276 Gödi Almanach

Járműjavítóban és feleségének három gyermeke volt Zsigmond 
(1929-), Piroska, a harmadik Béla már 1941-ben Alsógödön szüle
tett.

Férjem, Stéhli Zsigmond, akivel 1950-ben kötöttünk házasságot 
Alsógödön, együtt élünk Kaliforniában, szép kis családi házunkban. 
Lányomék tőlünk nem messze, ugyanabban a városban laknak.

1956 zivataros őszi és téli eseményei hatására többször felmerült 
bennünk a gondolat, hogy több ezer honfitársukhoz hasonlóan kül
földre megyünk szerencsét próbálni.
Túl hosszú ideig tartott a töprengésünk, mire végső elhatározásra ju
tottunk, ezért már csak Jugoszlávia felé volt nyitva a határ.

A jugoszláviai menekülttáborban

1957. január 20-án hagytuk el Magyarországot férjemmel és két 
gyermekünkkel megkezdve egy nehéz hosszú menetelést.

Gyermekeink kicsik voltak, László 1951-ben, Ágnes 1954-ben 
született ezért még nagy figyelmet és törődést igényeltek.

Sajnos a nagy töprengés és huza-vona azt eredményezte, hogy a 
hőn óhajtott USA már nem fogadott be több magyar menekültet, és 
így vámunk kellett a további lehetőségre.
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Jugoszláviából Olaszországba Nápolyba mentünk. Ott egy hóna
pot töltöttünk menekült státuszban.

Nápolyban hajóra kerültünk, amely meglehetősen lassan francia, 
spanyol és afrikai kikötőkben való várakozás után 2 hét alatt 1957 
november 12-én, érkeztünk meg Brazíliába, Rió de Janeiróba.

Itt nagy megpróbáltatások vártak ránk. Nehéz volt a kezdés, a 
beilleszkedés, a csupán bőröndökkel érkező menekülteknek. Egy 
idegen ország, egészen más világ, számunkra ismeretlen portugál 
nyelv, stb.

Egy Rió de Janeiróhoz közeli szigeten kaptunk szállást. Férjem 
Zsigmond, akinek asztalos volt a szakmája, rövidesen munkába ál
hatott Copacabanán.

Főtt ételt ingyen kaptunk az étkezdében, de legnagyobb keserű
ségemre pl; a feketebabból készült ismeretlen kinézetű és ízű étele
ket a gyermekek nem voltak hajlandóak megenni. Egyik este fér
jemnek sikerült beszereznie villanyrezsót, egy lábast, néhány tá
nyért és evőeszközöket.

Bár a gyenge elektromos áram miatt nagy kínszenvedés árán, de 
végre tudtam magyaros ízű ételeket főzni.
A táborban a magyarok körében nagy volt a zúgolódás, az elégedet
lenség, és az egymás közötti marakodások is mindennaposak vol
tak.

Egy tolmács kíséretében mentem lakást keresni, de amikor tulaj
donos megtudta, hogy magyar vagyok, nem adta ki a lakást. Nagyon 
elkeseredtem.

A tolmács elvitt a férjem munkahelyére, és ott a házban egy ma
gyar származású embernek ékszer üzlete volt. Ez a jóindulatú, segí
tőkész ember megmutatott egy lakást az épület hetedik emeletén, 
ami számunkra szinte csodának, egy fantasztikus szerencsének szá
mított. Hála ennek a honfitársunknak, aki még a lakáshoz a bútorok 
beszerzésében is segített, így 1957 karácsonyát már saját lakásunk
ban töltöttük. Ez a férfi adott kölcsönt nekünk, amit havonta ponto
san törlesztettünk. Ez a férfi szerzett nekem kosztosokat (12 fő) 
akikre főztem és minden nap feljöttek ebédelni. Jó tevőnknek kö
szönhetően sokat változott a magyar honfitársainkkal szemben ki
alakított véleményünk.
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Később elkezdtem függönyvarrást tanulni. Egy portugálnyelvet 
már valamennyire beszélő honfitársunk elvitt a szakiskolába, ahol 
segítségével a tanárnő az első sorba ültetett, hogy lássam a kezét, 
mit csinál. Emellett a magyar-portugál szótár is mindig velem volt. 
Megtanultam a függönyvarrás fogásait és bedolgozóként otthon 
dolgoztam, varrtam a függönyöket. Jó kereseti lehetőségnek bizo
nyult.

Függönyvarrás lakásunkban

Férjem önállóan akart dolgozni, mint asztalos, de ez nem volt 
könnyű kezdés. Sok nehéz és keserves munka után 1959-ben az 
épülő új fővárosban, Brazíliában vállalt munkát. Brazília város ma
gyar és európai mércével mérve nagy távolságra volt Riótól, és tő
lünk családjától. A modern épületek belső berendezéseinek munká
lataiban jól keresett. 1960-ban a két gyerekkel én is odaköltöztem, 
béreltünk egy kis lakást, a gyerekeket beírattuk iskolába, én egy 
húsüzletben kaptam munkát.

Egy kis ismeretség után újra elkezdtem a függönyvarrást, és így 
iskola után együtt lehettem a gyermekeimmel. Ez nagyon lényeges 
dolog volt egy idegen világban a család összetartása érdekében.

1962-ben megvettünk egy vendéglőt, melynek a Hungária nevet 
adtuk.
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A család és a vendéglőnk cégtáblája

A vendéglő jól ment, jól jö
vedelmezett mert a hatalmas 
város építkezésein dolgozó 
külföldi vendégmunkásnak, fő
ként az európaiaknak köszön
hetően vendéglőnk konyhája 
hamar népszerű lett.

1964-ben eladtuk a vendég
lőt és visszaköltöztünk Rió de 
Janeiróba és férjem újra az asz
talos szakmában helyezkedett 
el. Én meg újra varrtam a füg
gönyöket.

Ágnes lányunk megkezdte 
gimnáziumi tanulmányait.

László fiúnk a gimnázium 
elvégzése után TV kamera ke
zelési szakmát tanult, és közben a Brazil TV 2-es csatornájánál dol
gozott.

Megkérvényeztük az Egyesült Államokba a beutazási engedélyt. 
1970. év elején az amerikai nagykövetség értesített, hogy végeztes
sük el a szükséges orvosi vizsgálatokat és készítsük elő a szükséges 
iratokat.

A beutazási engedélyt hamarosan megkaptuk. Lakásunkban lévő 
összes holmit felajánlottuk egy idősek otthonának, és újból bőrön
dökkel családostul nekivágtunk egy újabb nagy útnak.

1970. november 12-én érkeztünk meg Kaliforniába. Itt újból 
elölről kellet kezdeni mindent. Egy egészen más világ, más szoká
sok, ráadásul az angol nyelvtudás hiányában nagy nehézségekkel 
küszködtünk.

Szerencsére férjem a portugál nyelv mellett jól beszélt németül. 
Egy argentin származású német ember, akinek komoly asztalos üze
me volt fölvette, és szakmájában dolgozhatott.

Lányunk Ági tovább tanult és megbirkózott az angol nyelvvel is. 
Mivel ő a portugál nyelvet perfekt ismerte, így a vele együtt tanuló 
mexikóiak mellett egyre jobban elsajátította a spanyol nyelvet is.
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Később ezt komolyabb szintre fejlesztette, a további érvényesülés 
érdekében. Fiúnk László jó angol tudás nélkül nem tudott a televí
ziós szakmában elhelyezkedni.

Egy bútorozott lakásban laktunk, az első időszak nagyon nehéz 
volt.

Szerencsénkre Kaliforniában sok régi és újonnan betelepült ma
gyar élt.

Egy magyar nő hozott egy függönyvarrásra vonatkozó hirdetést. 
Fiammal elmentünk és bevallottam, hogy nem tudok angolul, de ha 
a méretet leírják meg tudom csinálni. A próbamunka jól sikerült, 
felvettek 1 dollár 75 cent órabérrel.

Ez 1971-ben, Amerikában kezdő fizetésnek nem volt rossz. A 
következő héten két mexikói nő sikertelen munkáját kijavítottam és 
készre csináltam. A főnök látta hozzáértésemet és igyekezetemet és 
a következő héten, legnagyobb örömömre kettő dollár 50 centre 
emelte órabéremet. Ezek után általában speciális függönyökön és 
drapériákon dolgoztam.

1971 májusban anyósomat (Stéhli Frigyesné) kihívtuk Kaliforni
ába.

Lányom nagyon szerette a kutyákat és haza hozott valahonnan 
egy kis kutyát.

A házigazda nem engedte a kutyatartást és el kellett költöznünk. 
Bérbevettünk egy kertes házat, melyet be kellett bútoroznunk.

Anyósom jól érezte magát, de miután lejárt a vízuma haza kel
lett utaznia.

1972-ben, egy Los Angeles megyében lévő El Monté kisváros
ban férjem önálló asztalos iparos lett. Bérbevettünk egy műhelynek 
való helyiséget és négy alkalmazottat foglalkoztattunk. Minden jól 
alakult, csak az volt a probléma, hogy amikor férjem elment anya
got beszerezni, az alkalmazottak lazsáltak, nem haladt a munka. 
Kénytelen voltam kilépni a függönyüzemből, hogy felügyeljem az 
asztalos műhelyt.

Fiam az édesapja mellett szerzett asztalos szakmai gyakorlata 
után beállt egy céghez, amely a Mc Donalds éttermek belső beren
dezéseit szerelték. Ez nagyon nagy vándoréletet jelentett, de jól ke
resett és bejárta az USA számos államát.
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Zsiga asztalos műhelyében (1979) 
és a „ felügyelő”
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Lányunk, Ágnes férjhez ment volt brazíliai udvarlójához, aki át
jött utánunk Amerikába. Itt született ebből a házasságból első uno
kánk, Rónáid.

Utána visszamentek Brazíliába, mert a férjnek volt ott egy üzle
te. A házasság nem volt tartós. Ági 1975 decemberében kisfiával 
együtt visszaköltözött hozzánk. A fiú nevelésébe be kellett segíte
nünk, mert Áginak munkahelyet kellett keresni és főleg igyekezni 
megtartani, ami egy fiatal nőnek nem könnyű egy idegen világban. 
A függönyös volt főnököm beajánlott egy másik tulajdonosnak, aki 
munkát ajánlott műhelyében. Addig férjemnek segítettem az aszta
los műhelyben. Beléptem az új munkahelyre, ahol megegyezés sze
rint három napot dolgoztam egy héten, a többi kellett a családra és 
az asztalos műhelyi felügyeletre.

Az új főnök egy nagyon rendes olasz ember volt, megbízott ben
nem, még kulcsom is volt a műhelyhez. A bizalom, a megbízható
ság nagy dolog, meg kell becsülni minden szempontból.

Lányom a rendőrségen, mint portugál és spanyol tolmács több 
esetben szerepelt, különböző ügyek kapcsán. Itt ismerkedett meg 
későbbi férjével, akivel 1983. augusztus 20-án összeházasodtak. Mi 
El Monteben laktunk, a férj (Mark) a városi rendőrségen szolgált. 
Két kislányuk született Stephani és Melissa. Nyugodt házasságban 
élnek a mai napig is.

1987-ben anyósom harmadszor jött ki hozzánk, de sajnos ekkor 
már beteg volt és két hónap után kórházban meghalt. Sok intézniva
ló leküzdése után, utolsó kívánsága szerint hamvait hazaküldtük 
Magyarországra.

1998-ban lányomék elutaztak Magyarországra családjával 
együtt, ugyanis férje ekkor már El Monté város egyik rendőrkapitá
nya volt és egy budapesti nemzetközi rendőr konferencián ő képvi
selte Kaliforniát.

1996 óta férjem nem dolgozik, mert volt egy agy érgörcse és 
elég súlyos mozgásszervi sérülést szenvedett. Az ipart abba kellett 
hagyni, a műhelyt felszámoltuk. Én a függöny varrást már otthon 
végeztem, meg voltak a kapcsolataim, jöttek a megrendelések. Je
lenleg már csak a család és néhány kedves kuncsaft által leadott 
igényeknek és megrendeléseknek igyekszem eleget tenni, többek
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Ágnes Lányunk 1989-ben, a főiskolai diploma átvételénél
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One Adam Twelve, 
One Adam Twelve

Retirement Dinner 
And

50th Birthday Party 
honoring

között ismerős magyar csa
ládoknak is.

Visszatérve fiúnk,
Stéhli László helyzetére, ő 
1975-ben megnősült egy 
mexikói lányt vett felesé
gül. Három gyermekük 
született, két fiú és egy 
lány, aki már férjhez ment 
és gyermeke is van. Mindig 
nagyon távol laktak tőlünk, 
és nekem itteni életünk leg
nagyobb öröme, hogy mi 
kis családunk bármennyire 
is távol volt egymástól, szi
gorú törvényszerűségként a 
karácsonyi szentestét min
dig együtt töltöttük. Ez 
mindig új erőt adott itteni 
életünkhöz.

Sajnos családunkban 
egy tragikus eseménysoro
zat következett be.

2002 április 27-én egy 
utcai csete-paténál tévedés
ből lelőtték egyik unokán
kat, Ronaldot, 29 éves volt. Élettársi kapcsolatából két fiú gyermek 
maradt árván utána.

2002. szeptember 2-án meghalt fiúnk, László, 51 éves volt. Sú
lyos agyvérzés végzett vele. Özvegyen maradt felesége mellett há
rom gyermeke, és két unokája siratta, velünk együtt.

A régi ismerősök, magyar barátok, velünk korabeliek, helybéli 
szomszédok közül is sokan eltávoztak már az élők sorából, vagy az 
idők folyamán kialakult változások folytán, más helyre távolabbra 
kerültek tőlünk. Néhányan nyugdíjasként hazatelepültek Magyaror
szágba.

f  

f 
f 
f  

f
___  f

f  ■ ■ ■  f
Mark Gibboney 

Deputy Chief of Police

t  Friday, June 25, 2004
El Monte Community Center |

Mark Gibboney rendőrfőnök, 
(Ágnes férje)

50 éves születésnapi party emléklapja
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Karácsony 1992.
Álló sorban balról második, a leányom Ágnes, én, menyem, Zsiga, 

fiam László és az unokák

Ezek a tények is hozzájárultak ahhoz, hogy eladjuk a házunkat 
El Monteben és lányomékhoz közelebb, velük egy városba költöz
zünk. Nehéz döntés volt elhagyni a megszokott környezetet, és idős 
korban máshová költözni.

Most már szerencsére beilleszkedtünk új otthonunkba, környe
zetünkbe. csendes szép kis város Alta Loma.

Még két eseményre szeretnék röviden visszatérni, ami úgy ér
zem említésre méltó.

2000. júHus 29-én töltöttük be 50. házassági é\'fordulónkat. Lá
nyunk Ágnes és családja nagy fogadást rendezett tiszteletünkre. Itt 
\ oltak magy arországi rokonaink közül: húgom Kovacsik Mária és 
félje Pápai László, sógornőm. Kovacsik Lászlóné és unokája if]. 
KoN'acsik Tamás. Csodálatos élmény volt. de egyben megható és 
magasztos érzés, hogy mi akik ennyi viszontagságon mentünk ke
resztül; a Jó Isten segítségével eljutottunk idáig.

2006. augusztus 4-én Ágnes lán^a, nagyobbik lány unokánk 
Stephanie féijhez ment. az esküvőn itt volt unokaöcsénk Kovacsik 
Tamás is. Ez is életünk igen nagy eseménye volt.
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Ebből, amit itt leírtam láthatják a Gödi Almanach kedves olva
sói és még élő ismerőseink, barátaink, hogy kimenetelünkkel nem 
találtuk meg a „Kánaánt”, de erős magyaros akarattal, kitartással és 
szorgalommal idegen környezetekben is megálltuk helyünket és 
megteremtettük magunknak és családunknak egy viszonylag nyu
galmas élet feltételeit és kényelmet. Legnagyobb büszkeséggel kije
lenthetem, hogy a sok viszontagság ellenére végig becsületesek ma
radtunk.

így éldegélünk Zsigával kettesben és Magyarországról hozott 
puli kutyánkkal, Lilivel, aki ha ránézünk mindig eszünkbe juttatja, 
hogy hol van az igazi hazánk.

Természetesen a leírtak csak nagyon rövid, tömör vázlatai a ve
lünk kapcsolatos 50 év történéseinek.

Köszönöm, hogy ötletet adtak e levél megírásához. Bevallom 
félve fogtam hozzá. Kijöttem már nagyon az írás gyakorlatából, az 
utóbbi húsz évben már inkább telefonon intézek minden ügyet, és 
kapcsolatot.

A fiatalok pedig az „E-mail” kapcsolatokat használják.
Köszönöm, ha elolvassák levelemet és szeretettel köszöntjük 

szűkebb hazánk, Alsógöd lakosait, a távoli Kaliforniából

Stéhli Zsigmond és felesége, Klára.



TOTH LÁSZLÓNK

Bemutatkozik a Gödi Lions Club
A Lions mozgalom az Amerikai Egyesült Államokból, Chicagó

ból indult útjára az 1910-es évek végén. Megalapítója egy jómódú 
amerikai állampolgár volt, aki saját elhatározásából haditudósító
ként vett részt az I. világháborúban, és egy gáztámadás következté
ben látását vesztette. A mozgalom nemzetközi programjai az elmúlt 
közel 90 évben számos, földrészenként, országonként is változó ele
mekkel bővültek, azonban az első számú központi program és tevé
kenységi terület változatlanul a látással kapcsolatos problémák ke
zelése, a látásjavító programok szervezése és finanszírozása.

A Lions mozgalom, mint civil szerveződés elsőként lett teljes jo
gú tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Mára a föld 200 or
szágában több mint negyvenezer Lions klub működik mintegy 1,3 
millió taggal. A Lions klubok jószolgálati tevékenységét az orszá
gonként létrehozott kormányzóságok útján a Lions Klubok Nemzet
közi Szövetsége fogja össze.

A Szövetség jelmondata: szabadság, megértés, nemzetünk biz
tonsága.

Jelszava: We Serve.....Szolgálunk.
A szövetség törekvése:
Megteremteni és terjeszteni a világ népei között a megértés szel

lemét.
Érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális 

és morális jóléte iránt.
Lórumot biztosítani minden közérdekű kérdés nyílt megvitatásá

ra, azzal a megkötéssel, hogy a pártpolitikai kérdések és a vallási fe
lekezetek nézetei nem szolgálhatják a klubtagok közötti vita tárgyát.
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Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket a társadalom 
anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálatára, támogatni a magas eti
kai normát.

A Nemzetközi Szövetség Etikai Kódexe nyolc pontban foglalja 
össze a követelményeket, melyek útmutatóul szolgálnak az azokat 
önként vállaló Lions tagok számára.

1. Megmutatom, hogy hiszek a munkámban. Célom, hogy azt 
szorgalmasan végezve, munkám minőségével szerezzek Jó hír
nevet magamnak.

2. Sikerre törekszem és megkövetelek minden jogos hasznot és el
lenszolgáltatást, de nem szerzek hasznot önbecsülésem elvesz
tése árán, ha sikeremet kétes értékű tevékenység, vagy tisztes
ségtelen előny biztosítaná.

3. Tudom, hogy üzleti tevékenységemmel nem kell másokét le
rombolnom. Lojális vagyok ügyfeleimhez, üzlettáraimhoz és 
őszinte magamhoz.

4. Bármikor, ha bizonytalan vagyok embertársaimmal szembeni 
pozícióm igazában, vagy etikájában, azt magam ellenében ol
dom fel.

5. A barátság nálam cél és nem eszköz. Az igaz barátság önzetlen, 
és nem mérem azzal, hogy ki kinek mekkora szolgálatot tesz. A 
baráti kezet olyan szellemben fogadom el, ahogy azt felém 
nyújtják.

6. Állampolgári kötelességeimet mindig szem előtt tartva szóban 
és tettekben hűséges vagyok nemzetemhez, hazámhoz, és szű- 
kebb közösségemhez. Időmet, munkámat, a célokra készséggel 
áldozom.

7. Segítem embertársaimat. Együttérzéssel az aggódókat, támoga
tással a gyengéket, és anyagiakkal a rászorulókat.

8. Óvatosan kritizálok, elfogulatlanul dicsérek, mert építenem kell 
és nem rombolnom.

A szövetség a mozgalom valamennyi tagja által befizetett tagdí
jakból valamint cégek, magánszemélyek adományaiból illetve saját 
szolgáltatásai bevételéből finanszírozza programjait. A mozgalom 
jelképei „ logo -  zászló -  jelvények -  kitüntetések” egységesek és
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jogvédettek. Szintén egységes valamennyi klub működési rendje. 
Évente választják vezetőiket.

Magyarországon az első klub 1989-ben alakult meg. A működés 
első éveiben a Lions mozgalom rendkívül kevés publicitást kapott, 
de a kezdeti nehézségeket leküzdve sorra alakultak a klubok. Ma 
már az országban 60 klub működik, több mint 1200 taggal, így a 
magyar Lions mozgalom saját kormányzósággal rendelkezik

Gödön az első összejövetelre 1992 -be került sor. A klubalapítást 
elhatározó 13 személy megkezdte jószolgálati munkáját és megvá
lasztotta az első tisztségviselőit, majd „ Gödi Lions Club ” néven a 
cégbíróság bejegyezte.

A Gödi Lions Club alapító tagjai már az induláskor elhatározták, 
hogy hozzájárulnak a központi programokhoz is, de a klub anyagi 
és szervező erejét főleg Gödön hasznosítja, az itt élő és rászoruló 
gyermekeket támogatja. Ez a célkitűzés az évek során nem válto
zott, de számos aktuális céllal bővült.

Az elmúlt 15 év valamennyi jószolgálati akcióját felsorolni sem 
lehet, de a legfontosabbak említést érdemelnek.

A kezdeti időszakban felbecsülhetetlen segítséget jelentett szá
munkra a Svéd -  Magyar alapítvány melynek segítségével ruhane
műt bútorokat gyógyászati eszközöket tudtunk juttatni rászorulók
nak nagy családosoknak önkormányzati intézményeknek.

Kamionnyi ruhával, élelmiszerrel, használati tárgyakkal segítet
tük a háború sújtotta vajdasági lakosságot, valamint a kárpátaljai 
magyar közösséget.

Rendszeresen segítettünk az árvíz károsultakon élelmiszerrel, 
ruhával.

Gyermekprogramjaink közül kiemelkedő, hogy már két alka
lommal is szerveztünk és finanszíroztunk az óvodások és iskolások 
körében teljes körű ortopédiai szűrést.

Több mint tíz éve anyagiakkal és közreműködéssel támogatjuk a 
„Kajakkal az Egészségért” alapítványt. Számos alkalommal nyúj
tottunk anyagi támogatást a gödi iskolák művészeti csoportjainak. 
Klubunk jelentős összeggel járult hozzá a felsőgödi sportcsarnok 
építéséhez, téglajegy formájában. Több éve támogatunk folyamato
san 12 szerény körülmények között élő gyermeket és szüleiket.



290 Gödi Almanach

akik gondjaik megoldására tett erőfeszítéseikkel igazolták, hogy 
méltók a támogatásra.

2007-ben második alkalommal rendeztük meg a zöld hályogszű
rést, a gödi lakosok nagy megelégedésére, az anyagi feltételeit a 
klub biztosította.

Hét évvel ezelőtt a Gödi Lions Club indította útjára a „Gödi 
Nyámyitó Napok” rendezvénysorozatot, melynek megszervezését 
lebonyolítását a klub vállalta fel, a finanszírozást az önkormányzat 
biztosította.

A tényleges megalakulás óta eltelt 15 évben a klub több mint 15 
millió forint értékben nyújtott támogatást közvetlen vagy közvetett 
anyagi juttatás formájában az arra rászorulóknak.

A legfontosabb bevételi forrást a támogatóink, a polgárok jöve
delem adójának 1% a, adományok gyűjtése, bálok szervezése jelen
tik.

A klub munkájában az elmúlt években tagként közel 50 fő vett 
részt közülük többen rövid időt töltöttek velünk, mert nem tudták 
vagy nem akarták vállalni a közös munkával járó kötöttségeket. 
A baráti kapcsolat azonban fennmaradt.

A klub alapító törzsgárdája azonban alig változott. Ez annak kö
szönhető, hogy nem változott a meggyőződésünk, mely szerint jól 
működő civil szerveződésre szükség van, fontos szerepet töltenek 
be egy közösség életében. A klub egyben baráti táraság is. Jól érez
zük magunkat együtt, gyakran töltjük hétvégeinket kirándulásokkal 
közös programokkal.

A klub nyitott, szívesen látunk minden érdeklődőt aki késztetést 
érez arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül másokon segítsen. Taggá 
válás esetén vállalni kell a tagdíj befizetését, részt kell vállalni a kö
zös munkában és élvezni kell a klubtagság bizalmát.



GYURE JANOS

Igazán gödi közterületek
Gondolom, nem sokan veszik a fáradságot településünk lakói 

közül, hogy szemügyre vegyék Göd térképén az utcák neveit, ezek 
közül is első sorban az utóbbi tizenhét évben elnevezetteket, pedig 
ha megteszik, egy figyelemre méltó eredményre jutnak.

Ebből a tanulmányozásból ismertté vált volna, hogy a tizenhét
ezer lakosú városunknak, huszonkét utcája van elnevezve olyan sze
mélyekről, akik itt éltek, vagy itt volt nyaralójuk, itt végeztek kivá
ló munkát, vagy gödiként vesztették életüket.

Nem csináltam összehasonlítást más hasonló lakosságszámú 
helységekkel arról, hogy azok miként állnak utcáik helybeli jelese
ikről való elnevezésével. Göd bizonyára „dobogós helyet” foglal
hatna el ezen a téren, egy képzeletbeli versenyen.

Köszönhető ez elsősorban a rendszerváltás utáni Önkormányzat
ok vezetőinek és tagjainak, valamint Dr. Szinay József jegyző úr
nak, akik nagy figyelmet és gondot fordítottak arra, hogy ily módon 
is megbecsüljék és emléket állítsanak egy-egy, valamely téren ki
tűnt, volt lakosunknak.

Nem tudom ismert-e Önök előtt, hogy Gödön az Önkormányzat 
létrehozott a kilencvenes évek közepén egy felkért személyekből ál
ló „Utcanév Elnevező Bizottságot”, amely javaslatot tesz, egy alapos 
indoklással megtoldva, az új utca elnevezésére, esetleg a régi név 
megváltoztatására. Ennek a háromtagú bizottságnak a javaslatait az 
Önkormányzati Testület, az elmúlt időszakban 95 %-ban elfogadta.

Göd lakossága büszke lehet ezekre az „utcát, teret kapott”, volt 
lakosaira és arra is, hogy nem kellett a közigazgatási határon túlról, 
egy-egy utcanévre méltó személyt keresnie.
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Most tekintsük át, ABC sorrendben ezeket a helyiekről elneve
zett utcákat és olvassuk a névadó rövid ismertetését:

1. Ambrus László utca, a gödi vasút állomással szembeni, nemré
gen parcellázott területen, a vasútra merőlegesen elhelyezett ut
ca.
Ambrus László (1915-1988) a gödi termálkút megvalósítója, 
vízügyi szakember. Alsógödi lakos. A Pázmány Péter utcai te
metőben nyugszik.

2. Baitz József altábornagy utca, a termálfürdő melletti „Oázis la
kópark” egyik utcája.
Baitz József altábornagy (1864-1920), 1917-ig a Honvédelmi 
Miniszter helyettese. Gödön, egy Pesti úti villában lakott, (az 
előző rk. plébánia épülete). Az első alsógödi rk. templom egyik 
építtetője. Ő intézte el, hogy Alsógödön vasúti megálló létesül
jön.

3. Bischoff házaspár utca, az alsógödi Vasvári Pál utca északi vé
gét köti össze a Béke út dunaparti végével.

Bischoff Mátyás és felesége Jeszenszky Aranka, akiket 1919. 
augusztus elsején a Vácon állomásozó román katonák (parancs
nokuk Cornea főhadnagy) elhurcoltak és a Hét Kápolna Kegy
templom mellett agyonlőttek.

4. Bozóky Gyula utca, Felsőgödön a rk. templom háta mögött kez
dődő és a Verseny utcánál végződő, hosszú utca.

Pilismarót! Bozóky Gyula vezérkari ezredes (1878-1954) a fel
sőgödi rk. templom építésének megszervezője és irányítója. 
Felsőgöd díszpolgára. Az utcát, még életében nevezték el róla. A 
Jázmin utcai temetőben nyugszik. Emléktáblája a felsőgödi ró
mai katolikus templom déli falán van.

5. Dr. Gönczy Gyula utca, a termálfürdő melletti „Oázis lakópark” 
egyik utcája.
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Dr. Bistei Gönczy Gyula (1866-1948) Kúriai Tanács Elnök. Az 
Alsógöd Községfejlesztő és Szépítő Egyesület első elnöke. 
Alsógödön a mai József Attila utca 6. szám alatti, emeletes vil
lájukban lakott. A Pázmány Péter utcai temetőben van eltemet
ve. A róla elnevezett utcában, 2007. május 26-án helyezték el 
emléktábláját.

6. Hesp Róbert utca, a gödi vasútállomással szembeni, néhány éve 
parcellázott terület egyik utcája.
Hesp Róbert (1823-1887) a világhírű, soha le nem győzött Kin
csem versenyló angol, de magyarrá lett idomárja. Gödön, a mai 
Bajcsy Zsilinszky utca, kincsem istálló felőli végén lakott. Bécs- 
ben hunyt el.

7. Huzella Tivadar utca, a kerekerdő és a termál fürdő közötti „Oá
zis lakópark” egyik utcája.
Dr. Huzella Tivadar (1886-1950) kutató orvos, egyetemi tanár. 
Alsógödön, a Jávorka Sándor utca végében, a dunaparton, a volt 
Arany László birtok egyik részén épített villájában lakott. Az 
alsógödi Általános iskola névadója. A villája kertjében van elte
metve.

8. Iván-Kovács László utca, a gödi vasút állomásnál, a Rákóczi Fe
renc utat köti össze a 2. számú főközlekedési úttal.
Iván-kovács László (1930-1957) az 1956-os forradalom hőse, a 
budapesti Corvin közi felkelők első parancsnoka. Alsógödön la
kott. Az ASE labdarúgócsapatának tagja volt. Kivégezték, a 
301-es parcellában nyugszik. Emléktáblája a róla elnevezett ut
ca, az országút felőli első házán van elhelyezve.

9. Jávorka Sándor utca, a 2. számú főközlekedési utat, az alsógö
di patikától a Dunával köti össze, korábban az utca végén volt a 
dunai komp kikötő.
Dr. Jávorka Sándor (1883-1961) Európa szerte ismert flóraku
tató. Tizennyolc tudományos könyv szerzője. Kossuth díjas, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Gödön, a mai golf pálya 
korábbi területének növényvilágát foglalta rendszerbe.
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10. Kóczán Mór utca, az „Oázis lakópark” egyik utcája.
Kóczán Mór (1885-1972), az első nagy magyar gerely vető. Re
formátus lelkész. Azért, hogy sportolhasson, meg kellett küzde
nie az egyházi feljebbvalói tiltásával. 1914-ben érte el élete leg
nagyobb sikereit. Alsógödön élt és itt edzősködött. 1971-ben 
megalapította a Kóczán Mór vándordíját. A Pázmány Péter ut
cai temetőben van eltemetve.

11. Kusche Ernő utca, a Kossuth Lajos utcát köti össze a dunapart 
közelében a Vécsey utcával.
Kusche Ernő születési adatai nem ismertek, mérnök volt, 
Alsógödön lakott. 1919-ben teljesen ártatlanul elhurcolták a ro
mánok és a Hét Kápolna Kegytemplom melletti kukoricásban 
agyonlőtték.

12. Latabár Kálmán utca, Felsőgöd kertvárosában, a dunapart kö
zelében, a Jósika és az Attila utcát köti össze.
Latabár Kálmán (1902-1970), egy régi színész dinasztia sar
ja. Kossuth díjas. Az 1930-as évektől kezdve, az ország egyik 
legnépszerűbb színésze. A Fővárosi Operettszínházban aratta 
legnagyobb sikereit. Felsőgödön, a később róla elnevezett utcá
ban volt a nyaralója, ahol a nyarakat rendszeresen töltötte.

13. Mayerffy József utca. Újtelep (Bócsa) egyik utcája.
Mayerffy József (1775-1824), 1800 óta bérletként bírta Gödöt, 
ahol különféle mezőgazdasági tevékenységet folytatott. A Duna 
partján serfőzdét építtetett és üzemeltetett. O öntette az első ma
gyar feliratú harangot, a munkakezdés és befejezés jelzésére. 
Gödön halt meg, sírja a régi Göd-pusztai temetőben ma is meg
van.

14. Mihácsi György utca, a Kincsem istálló mellett, a 2. számú fő- 
közlekedési úttól a Dunáig halad.
Mihácsi György születési adatai nem ismertek. A Nemeskéri- 
Kiss földbirtok alkalmazottja volt. A Tanácsköztársaság napjai
ban erősen baloldali nézeteket hirdetett. A románok augusztus 
14-én a váci Hét Kápolna Kegytemplom mellett agyonlőtték.
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15. Nagy László Esperes tér, az alsógödi rk. templom körüli tér. 
Nagy László esperes, pápai trónálló (1912-1994) Alsógöd első 
önálló, római katolikus lelkipásztora. Több évtizeden keresztül 
volt szervezője, vezetője egyházközségének, a hívek legna
gyobb megelégedésére és szeretetétől övezve. A Nagyközség, 
nem katolikus és nem hívő lakosai körében is népszerű volt.

16. Nemeskéri-Kiss Miklós út, Göd leghosszabb útja, a város Du
nakeszi felé eső vasúti átjárójától egészen az Újtelep felé fordu
ló kanyarig tart.
Nemeskéri-Kiss Miklós (1820-1902) az 1848^9-es szabad
ságharc honvéd ezredese. Kossuth diplomatája. Haynau által, 
távollétében halálra ítélt emigráns. A kiegyezés után hazatért és 
megvásárolta Gödön a róla elnevezett földbirtokot. A kúriája fa
lán látható az emléktáblája.

17. Németh László utca, az „Oázis lakópark” egyik, viszonylag 
hosszú utcája.
Németh László (1901-1975) író, kritikus, esszéista, és műfor
dító. Kossuth díjas. Felsőgödön, a Duna utca 7-ben lakott. A fel
sőgödi Általános Iskola névadója.

18. Palczer János utca, a Dózsa György utat köti össze a 2. sz. fő- 
közlekedési úttal, a Penny Markét közelében.
Palczer János, a huszadik század első évtizedében született. A 
Szociáldemokrata Párt aktív tagja és a gödi, valamint a sződi 
szervezetek politikai felelőse volt, a Horthy érában. Alsógödön 
lakott a később róla elnevezett utcában. 1944 őszén elfogták a 
csendőrök és egy Mauthausenbe menő vonatra tették fel, ahol 
meghalt.

19. Piros Mihály utca, az „Oázis lakópark” részeként, a legújabban 
kiparcellázott terület egyik utcája.
Piros Mihály (1899-1966) újtelepi, bócsáról idetelepített föld
műves, aki egy mélyszántást végezve, rábukkant a IV. század
beli római erőd romjaira. Felfedezését, beutazva Vácra a Tragor 
Ignác múzeumban hivatalosan bejelentette. Ezzel lehetővé tette 
a római erdő pontos helyének meghatározását.
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20. Schöffer Ferenc utca, az „Oázis lakópark” kiegészítéseként, 
legújabban kiparcellázott részének egyik utcája.
Dr. Schöffer Ferenc (1900-1944). Az Ilka-puszta földbirtok 
tulajdonosa volt, édesanyjával Schöffer Bódognéval és testvéré
vel Dr. Schöffer Pállal annak kisajátításáig (elkobzásáig) 1942- 
ig. Egyetemet végzett ember volt. A református egyház presbi
terje Felsőgödön és a református templom építésének aktív szer
vezője. 1944-ben, Endre László Belügyi Államtitkár, testvéré
vel Pállal együtt, eltűntette az élők sorából.

21. Síréba János utca, a Nemeskéri-Kiss Miklós utat köti össze a 
Fenyves utcával.
Streba János gödi lakos volt, akiről csak annyi ismert, ameny- 
nyit a Váci Fegyintézet Igazgatójának jelentése rögzít róla: „A 
fegyintézetből 1919. augusztus 17-én egy román járőr hat fegy- 
őrrel a dunai szigetre vitte és ott agyonlőtte.”

22. Wigner Jenő utca, az „Oázis lakópark” egyik utcája.
Wigner Jenő (1902-1995) a huszadik század egyik legjelentő
sebb, magyar származású, elméleti fizikusa. Fiatal korában 
gyakran töltötte a nyarakat az alsógödi dunaparti villájukban, 
(jelenleg a Piarista iskola). Az Amerikai Egyesült Államokban 
élt és alkotott, ott is halt meg. Nobel díjas.

Gondolom, -  hozzám hasonlóan -  Önök is, úgy a régi gödiek, 
mint az utóbbi hatvan évben ideköltözöttek, egy kis büszkeséget 
éreznek a fenti utcanévadó személyek nevének olvasása után.

Végül felhívom a Gödi Településellátó Szervezet illetékeseinek 
a figyelmét azoknak a fentebb felsorolt személyeknek a sírjaira, 
akik Göd temetőiben nyugszanak (Mayerffy József, Ambrus Lász
ló, Bozóky Gyula, Dr. Gönczy Gyula, Kóczán Mór, Piros Mihály), 
hogy ha nem is ápolják ezeket a sírokat, (mint teszik azt más 
városok) de annak idején leszármazottak híján a sírmegváltási díj 
elmaradása miatt, utcanévadóink nyughelyeit ne számolják fel, ha
nem vezessék rá a meghagyandó sírok listájára.






