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Tisztelt Olvasó!

„Jó bornak nem kell cégér” tartja a 
közmondás. Az Almanachnak sem kell 
a hírverés, következne ebből a népi 
bölcsességből. Látva a jelen, 13. évfo
lyam terjedelmét, színes anyagát, ma
gam is úgy gondolom, ez a kiadvány 
önmagáért beszél. A kérdés azonban 
felmerül, elegendő-e az a 700 példány, ami nyomtatásra került, és 
amelynek egy része az elmúlt években el sem jutott el a gödi polgá
rokhoz. Az első évfolyam megjelenésekor az akkori nagyközség 10 
ezer lakója mára közel 18 ezerre nőtt. Az itt élők nagy része nagyon 
keveset tud lakóhelyének történetéről, az itt élt emberek tetteiről, 
mindennapjairól, közösségeik életéről. Az Almanach lehet a legjobb 
kapocs, amely összekötheti a múltat a jelennel, a már meglevő közös
ségeket az újonnan alakulókkal. Azt gondolom, mégis csak kell a 
„cégér”. Tisztelettel kérném mindazokat, akiknek módjukban áll az 
Almanach ismereteinek továbbadása, irányában a figyelem felkelté
se, a kiadvány terjesztése, tegyék ezt jó szívvel. Az iskolák vezetői, 
a tanárok, a helyi sajtó, a helyi tv, a Gödhöz kötődő honlapok szer
kesztői és a helyi közösségek lehetnek az élenjárói a szervezői mun
kának.

Előttem a névsor, kik írtak eddig az Almanachban. Hosszú a lista 
és sajnos egyre hosszabb azoké, akik már nem élnek köztünk, é s ^ -  
ket személyesen jól ismerhettem. Az Almanachban megjelent írásaik 
révén emlékük élő marad.

Göd, 2008. július

Markó József
polgármester



BATORFIJOZSEF

Előszó
Itt a tizenharmadik kötet.
Ha ifjú koromban türelmetlenkedtem, édesapám szavai meg

nyugtattak: „Mindennek megvan a maga ideje!”
Életünk véges, de ha idejében és önzetlenül tesszük amit tennünk 

kell a közösségért -  nem éltünk hiába. Ám hogy idejében tehessük, 
ehhez nemcsak szándék, de szerencse is szükséges.

Az 1659-ben alig harmincöt évesen elhunyt, első magyar encik- 
lopédista Apáczai Csere János felvilágosult tudós ember volt. Az ál
tala szerkesztett 404 oldalas Magyar Enciklopédiában a matematiká
val, a természettudományokkal 257 oldalon foglalkozik, mégis a 
szerencséről is van gondolata:

„A szerencsének ajándéki, úgy mint a testnek ékes termete, a vá
rosok, az országok változnak, romlanak, elenyésznek, az erőfeszítés
sel és fáradozássál keresett lelki jóság és tudomány díszei örökké 
maradandók!

Ezeket sem fegyvertől, sem tűztől, sem latroktól, rövid szóval sem
mitől sem kell féltenünk. ”

Apáczai Csere János magányosan alkotott.
A Gödi Almanach (távol áll tőlem, hogy Apáczai Csere János 

műveivel kívánjam összevetni jelentőségét) köteteinek több mint 
száz szerzője -  közöttük többen az életük alkonyán -  szerencsésen 
tovább tudta és akarta adni ismereteit, emlékeit okulásul az elkövet
kező nemzedéknek és a jelennek.

Jó okulni, mert a jelenségek ismétlődnek!
Az „Ürgedombok” régi lakói, keserű időszakok túlélői tudták ezt. 

Elég, ha hajnalban és délben egyre több irányból halljuk a kakasku-
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korékolást, a tyúkok kotkodácsolását. „Itt a friss tojás!” Húsnyulat 
még nem tart senki, de már egyre több a kertekben a vetemény és ke
vesebb a diszkért, ugyanúgy mint a háború alatt és utána a hatvanas 
évekig.

Akkoriban az autónemjárta utcákon a baromficsapatok nyugod
tan kapirgálhattak. Nem volt közúti forgalom. Egy-egy portához jó
formán évente egyszer jött a fuvaros, aki hozta a tüzelőt: két öl ha
sábfát és talán húsz mázsa szenet. Egyéb napokon csak csend, mint 
az előkelő villanegyedben.

Ma már sorolnak az utak mentén a személygépkocsik, de egyre 
több ház előtt látni a télire beszerzett, egyébként nem olcsó, de a 
földgáznál jóval olcsóbb fűtőanyagot, a tűzifát. Nemcsak Nógrád- 
ban, de itt Gödön is járta az intelem, „ha hazafelé jöttök gyerekek és 
láttok egy letört száraz ágat valahol, ott ne hagyjátok!”

A gyűjtögetés a II. világháború alatt kezdődött és tartott a 60-as 
évek derekáig. Mi a gyerekek, kiscserkészek szedtük és gyűjtöttük 
az eperfalevelet a selyemhernyóknak. A gubókat állítólag az ejtőer
nyők gyártásához vették át. Gyűjtöttük a vadgesztenye termését, 
dextrint készítettek belőle. Májusvégi, júniusi hajnalokon leráztuk a 
fákról és a baromfiaknak összeszedtük a még dermedt cserebogara
kat. Kesztyűs kézzel húztuk le a réten növő líciumbokrokról az apró 
leveleket, azért hogy kukoricadarával elkeverve a kacsáknak adjuk. 
A kerti csicsóka csemegének számított. A házinyulak nagyon ked
velték a pitypang üde leveleit.

Hulladék nem keletkezett. Minden felhasználható volt, ha máshol 
nem, a takaréktűzhely tűzterében. A csikósparherd nevű tűzhely me
legítette a konyhát, főzni lehetett a „platnin”, sütni a sütőjében és vi
zet melegíteni a víztartójában.

Manapság a sajtó a brazilokat kárhoztatja azért, mert eladják az 
őserdőt a papírgyáraknak.

2007-ben csak Magyarországon minden portára 30 kg áruházi 
prospektust dobtak be a postaládába. Gödön 6 600 lakás van, így 
összesen 198 tonna papímemű érkezett ilyen célra. Hazánkban ta
valy 5 700 000 lakást tartottak nyilván. Hajói számoltam, ez 170 000 
tonnát jelent, 170 jól megrakott tehervonat rakományát.
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A lakásonkénti 30 kg 
prospektus több-kevesebb 
részét, no meg a napilapok, 
színes hetilapok feleslegét 
újrahasznosítás céljából 
szorgos kisgyerekek össze
gyűjtik. A Huzella iskola 
kis diákjai idén 317 mázsát 
adtak le.

Ma is gyönyörű tölgy
farönkök utaznak kamion 
és vagonszámra Somogy- 
ból a szentgotthárdi volt 
Kaszagyártól talán száz 
méterre lévő osztrák üzem
be, a Rába partjára feldol
gozásra a „fában szegény” 
szomszéd országba. Ez év 
május első napjaiban, haj
nali hírek között jelentette

Gödi kislány,
Szilágyi Júlia az éves gyűjteménnyel

a Kossuth rádió: „A somogyi erdőkből eltűnt kétszázezer köbméter 
fa.”

Persze Brazília vagy Ukrajna az más!

Kedves Olvasónk!
Az idei kötetünk is követi az 1994-ben kialakított módszert, va

gyis a dolgozatok tartalma, a bennük tárgyalt események ideje hatá
rozza meg a sorrendiséget.

Idén 1526 a kezdő év és a tavalyi a befejező, pedig az elmúlt tél 
hozadéka egy tárgy, amely -  a megtaláló szerint -  a föld mélyéből 
ott került elő, ahol a 2000 évi kötetünkben a 12. oldalon bemutatott, 
1956 márciusi légi fénykép egy kör alakú képződményt sejtet, talán 
kétszáz méter átmérővel. Lehet, hogy az Árpádok idejéből származó 
erődtemplom maradványai láthatók. A lelet egy 60 centiméter magas 
és széles, egyetlen kőtömbből kinagyolt edény, valamiféle medence. 
Szakembernek kellene látnia.
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Közelében nagyszá
mú emberi csontlelet ke
rült elő a homokdomb -  
a régi térkép szerint a 
templomdomb -  elbontá
sakor, az építkezések 
idején.

Idei kötetünkben új 
szerző a sződi illetőségű 
Bátonyi Pál, aki a török 
időkkel foglalkozik.

Demeter János hód
mezővásárhelyi lelkész -  
mint leszármazott -  a

A kőedény

Mayerffyakat követő gödi bérlőt báró Dercsényi Pált és ivadékait 
mutatja be.

Volentics Gyula Göd későbbi földesurait, a Sina család tagjait is
merteti meg velünk.

Mühlbacher Istvánná, sz. Szahlender Magdolna édesanyjára em- 
í kezik a nagyon találó „Áldjon vagy verjen sors keze...” címmel,

Gyüre János az idén elhunyt Nemeskéri Kiss Miklós életpályáját 
foglalja össze a tőle megszokott tárgyilagossággal.

Volentics Gyula minden elérhető hivatalos dokumentum alapján 
mutatja be a XX. századelő gödi iparos és kereskedő rétegét.

Özvegy Mladek Ferencné, aki maga is ebből a szorgalmas, érté
ket teremtő rétegből származik, nagy segítségemre volt pontos emlé
keivel a „Fácán” nagy vendéglőről és annak világáról készült írásom
ban.

Bánhidi Károly -  a sport szerelmese -  most az úgynevezett „fe
hér sport” történetét mutatja be a Lawn tenisz clubtól az Alsógödi 
Tenisz Iskoláig.

Neves tudósunk Dr Erdélyi István Reisenbüchler Sándor felsőgö
di filmalkotóra emlékezik.

Volentics Gyula idei harmadik írása az 1861-ben született és 
mindvégig francia országban élt Nemeskéri Kiss Margit -  alias No
el Bangór -  történetét, novelláit mutatja be.
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Pozsonyi Tibor életének is, mint sokaknak, legmegrázóbb emlé
ke a II. világháború és a vele járó iszonyatok. Folytatja a 2007-ben 
indított sorozatát.

Unokabátyám Pálosi Ervin, „az Öcsi” 1956 őszén már a Külügy- 
ben dolgozott, amikor a hozzám, a friss diplomás, de tartalékos tisz
ti tanfolyamon katonáskodó öccsének -  a napokban előkerült -  lel
kes levelet elküldte. így látta az időt, a politika világát, pedig csak 24 
éves volt.

Steuer András ismét járt -  hosszú idő óta először -  Moszkvában, 
amely már nem az ami volt!

Czadró József tanár nemcsak tanít még, hanem új ismereteket is 
gyűjt és ahol kell segít is a Keleti Kárpátokon túl, a csángó magya
rok földjén.

Gödről két könyv is íródott. Az egyik 1942-ben, a másik 2007- 
ben. Nem lehet összehasonlítást tenni. Nem is tudtam.

Pártos Judit új szereplővel folytatja a Gödi ki kicsoda? sorozatot.
Milyen pompás lehetett volna az Ilka pusztai (bócsai) kastély, ha 

nem jön a II. világháború. A fellelt dokumentumokat, rajzokat 
Volentics Gyula hozta napvilágra.

Vízvári Vilmos írásával itt vagyunk a mában „Az élő Szkara- 
beusz”-szal.

Címlapunkon két elégedett helybéli látszik. Kovács Gyula mér
nök aki kezdeményezte a legalább ötszáz éves ágyú helyreállítását és 
Bencsik Kálmán lakatosmester, aki azt megvalósította. Az ágyúcső
ről és eredetéről már irtunk a GA 2002. évi kötetében. A Dunából só
derkotró hajó által kiemelt cső Szécsényi János villanyszerelő tulaj
donába került, ő ajándékozta az alsógödi iskolának. Az ágyú már a 
legbecsesebb tárgy.

A címlapon nem látszik további három elégedett személy. Nagy
réti Tamás, aki a címlapot készítette, a szerző, akit nem hagyott nyu
godni öt éven át az ágyú sorsa és Horváth Ferenc iskolaigazgató, aki 
a gyermeksereg nevében újra birtokba vehette az ágyút.

Tavaly egy kedves olvasónk hívta fel a figyelmemet arra, hogy 
van még egy másik Göd is Magyarországon. íme a térkép, amely a 
Polisz sorozat 101. füzetének 32. oldalán jelent meg.

Sajnos szedés! hiba okozta a meglepetést. A falu neve Göc és a
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Mezőségben van. Min
denkép köszönöm a se
gítő szándékot.

Hagyományainknak 
megfelelően nem vál
toztattam a szerzők írá
sainak tartalmán, mert 
mindenki maga felel 
írásáért.

Nagy örömömre, 
nem sokkal a kéziratok 
nyomdába adása előtt 
Bauer Zsuzsikától meg
kaptam az alábbi két fo
tót. Az „Ürgedomb” két 
fontos épületét és lakóit 
látjuk rajtuk a harmin
cas évek végéről. Az 
egyiken a Pesti út -
Palczer János utca sarkán állott Hajas Lajos féle Kincsem csárda. Az 
ajtóban a család, az asztalnál a zenészek. Ami nem látszik; az ASE

Hajas Lajos Kincsem csárdája az 1930-as évek végén
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Bauer János és családja a műhely előtt

megalakulása után ezen épület tetőterét rendezték be öltözőnek a fo
cicsapat részére. A másik képen, néhány házzal Pest felé, Bauer Já
nos lakatos és vízvezeték szerelő mester családja és műhelye látha
tó. A mester tartotta karban a szemben lévő régi un. Kincsem foga
dó és istálló szivattyús kútjait. Reklámra is költött. A mai Művelődé
si Házzal szemben, az országút túlsó felén pihenő padok sorakoztak. 
Az egyik támláján ajánlat: SI-HI szivattyúk javítását garanciával 
végzi Bauer János.

Még egy utolsó kép, az elmúlt napokból. Az Előd utca-Pesti út 
sarkáról eltűnt egy száz éves fa és alóla régi épület, de még két na
pig reklámozta a vakolat alól előbukkant felirat a Pétisót.

Június végén jutott el hozzám Horváth Lajos özvegyétől az aláb
bi fotó, amelyet Sütő Miklós küldött haza Brazíliából. A kép a fel
sőgödi focicsapatot ábrázolja „levente” szerelésben az 1940-es évek 
első feléből.
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Az egykori reklámhordozó végnapjai

A deszka palánkkal körülvett pályán állnak balról jobbra: Gyimesi György, 
Sütő Miklós, Balázsovits János, Richter Lajos, Horváth Lajos, 

Kovács Mihály, Horeczki László, Zsoldos Dezső, Polónyi József, 
Mihályi László, Sinkó László
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Mint a kötet összeállítója, kötelességemnek tartom, hogy elisme
résemnek adjak hangot, és köszönetemet fejezzem ki láng Józsefnek, 
aki éveken át szerkesztette a Gödi Almanachot. Tevékenysége nél
kül aligha jutottunk volna el a tizenharmadik kötetig.

A szerzőknek, a szövegek ellenőrzőjének, grafikus művészünk
nek Nagyréti Tamásnak, a fotóreprodukciókat szívességből elkészí
tő Hohner Miklósnak és nem utolsó sorban az önkormányzatnak 
mindannyiunk nevében köszönöm a tizenharmadik kötetet.

Az utókor számára fontos adat lehet: 2008. március 21-én tartot
ta első ülését Göd Helytörténeti Múzeum Barátainak Egyesülete.

Kedves Olvasó! Kívánjuk, lelje örömét ebben a kötetben is.

Végre megalakult a Göd Helytörténeti Múzeum Barátainak Egyesülete. 
A szerző felvétele.



BATONYI PÁL

A
Újabb adatok 
Göd 1526-1736 közötti történetéhez

Magyarország történetében jelentős változás történt 1526. au
gusztus-szeptemberében. Szulejmán török szultán csapatai a moh
ácsi csatát követően az ország középső részét feldúlták, majd a kö
vetkező években Szapolyai János magyar király, illetve Habsburg 
Ferdinánd magyar király csapatai is többször felvonultak ott, így 
számos település elnéptelenedését okozták. Göd település is erre a 
sorsra jutott, melyet Szapolyai János király 1535. február 19-ikén 
„Vörösvártt” kelt oklevele bizonyít. I. János király Szécsi (Széchy) 
István magvaszakadtával Gömörmegyében Szentmárton falut, 
rimaszécsi és sződi birtokrészeket, Nógrádmegyében „Nőténcs” fa
lut, Pestmegyében „Csaba” és Göd pusztákat. Vasmegyében Sziget
vár várát, Zalamegyében Letenye mezővárost adományozza Wer
bőczy Istvánnak. Az oklevél bizonysága szerint, tehát 1535-ben 
Göd már lakatlan puszta volt, amit a Budán székelő királyi udvar 
pontosan tudhatott.

Az új birtokos Werbőczy István 1458 körül az Ugocsa várme
gyei Verbőcön ősi kisnemesi családban született, jogtudósként és 
diplomataként volt királyi személynök, kincstárnok, nádor, kancel
lár. Munkásságáért számos birtokadományban részesült, sőt javára 
az országgyűlés többször külön adót szavazott meg. A legfontosabb 
műve a saját költségén 1517-ben Bécsben latinul kiadott 
„Hármaskönyv”, mely az ítélkezési gyakorlat alapja volt Magyaror
szágon a XIX. századig.
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Werbőczy az oklevél 
kiadását megelőzően Tol
na vármegyei birtokán 
Döbrőközben tartotta es
küvőjét második feleségé
vel, mikor híre ment, hogy 
a velencei származású 
Alvisio Grittit -  a törökök 
nyomására kinevezett kor
mányzót -  Erdélyben a 
kegyetlenkedései és önké
nyeskedései miatt megöl
ték a magyarok. A várható 
török válaszlépés elhárítá
sa érdekében I. János ud
varában felmerült a Ferdi- 
nánddal való béketárgya
lások felújítása, amit a 
Budán tartózkodó III. Pál 
pápa követe is szorgalma
zott. Ferdinánd követelte, 
hogy Bécsben legyenek a 
tárgyalások, amit János
király elfogadott. A tárgyalásokra Werbőczy is kapott megbízást, 
amelyért aztán a gödi adományban részesült.

A törökök 1541-ben megszállták Budát is, ekkor Werbőczyt ki
nevezték a budai magyarok főbírájává, de még abban az évben el
hunyt. A családja fiú ágon 1590-re kihalt.

Sajnos nagyon kevés dokumentum maradt meg ebből a korból, 
mely alapján Göd elnéptelenedése után a volt lakói sorsát követni 
tudnánk. A zalai kon vént 1454. 08. 05-i keltezésű oklevelében, Zala 
vármegyében „Vayda” birtokon szerepel egy Blasii Gewd (Göd Bá- 
lázs) nevű jobbágy és az 1715. évi országos összeírásban a közeli 
Dabroncon egy Joannes Göd (Göd János) nevű jobbágy, azonban ők 
valószínűleg egy másik Gödről származnak. A kői káptalan 1455. 
09. 13-i oklevele szerint Lekcsei Sulyok György, mivel Szántai

Werbőczy István címere
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Werbőczy István, metszet

Morháti Jakab nőül 
vette lányát Borbálát, 
neki adja többek kö
zött a Bács vármegyei 
Gewd (Göd) birtokát. 
Ez, tehát azt jelenti, 
hogy Bács vármegyé
ben Dunacséb mellett 
(ma Celarovo, Szer
bia) volt a másik Göd 
nevű település, mely a 
török uralom alatt 
végleg elpusztult, de 
léte bizonyítja, hogy a 
nomád szokások sze
rinti -  feltehetően Ár
pád nagyfejedelem 
idején élt (türk-ma- 
gyar) -  jelentős sze
mélyről kapta a nevét. 
Az 1715. évi összeírás 
szerint Bács várme

gyében Miskén Andreas Gödi nevű jobbágy szerepel. A Pest várme
gyei Gödről származik valószínűleg az 1554-ben a lévai uradalom
ban feljegyzett Andreas Gwdy, illetve az 1658-ban Nagyszombaton 
feljegyzett Petrus Gödi.

Göd Juditról jelent meg néhány sor a Gödi Almanach 2000. évi 
számában. Bár előfordult már Göd neve Gödé alakban is, a nevezett 
Judit az öszödfalvi Gödé család tagja. A család a Borsod és Ugocsa 
vármegyei Szirmay család Godon (Gödön) és Euzen tagjaitól szár
mazik. Apja Gödé György, anyja Pogány Krisztina, férje Anarcsy 
György. 1640-ben nem csak a Szatmár vármegyei Homokot, hanem 
Vatay Gáspár szamostatárfalvai birtokának részét is megkapja 
Torday Jánossal közösen.

Ferdinánd király is eladományozta az általa nem ellenőrzött Gö
di pusztát felsőlendvai Széchy Tamás és ormosdi Székely Margit Iá-
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SILM.

Salm címer

nyának Széchy Margit
nak (1524-1570) akinek 
első férje gróf Salm Mik
lós tábornok, második 
férje gróf Arco Pyrrhus.
Első férjétől való lánya 
Salm Magdolna 1540-ben 
örökli a birtokot, majd az 
ő férje báró lobkoviczi 
Poppel László lesz a tu
lajdonos.

A gödi pusztákon 
1544 és 1594 között teljes 
volt a török uralom, így 
török tulajdonosokat is 
kaptak (Haszán, Ahmed 
szpáhi, Mehmed bin 
Musztafa, Gül Baba ko
lostor dervisei). Ismeretes, hogy a szultán és katonáinak nagy része 
visszatért állomáshelyére (Isztambulba, Kis-Ázsiába, illetve a Bal
kánra). A városokban, így Budán, Pesten és Vácon maradottakról a 
várak zsoldjegyzékei pontos kimutatást adnak. A budai vilajet vára
iban 1558-ban beállt újoncok (814 fő) csak 2,5%-a származik Kis- 
Ázsiából, a többség 40,2% boszniai és 12,9% hercegovinál (% mosz- 
lim, Va áttért moszlim), 29% szerbiai (50% moszlim, 13% áttért 
moszlim, a többi keresztény), 9% a Balkán félsziget többi részéből 
való, míg 6,4% a Dráva-Száva köziek aránya. Mindezekből az ada
tokból és Evlia Cselebi török utazó leírásából „Buda egész lakossá
ga boszniai bosnyák” látható, hogy a többség első, másod, vagy har
madik generációs boszniai moszlim. Szláv anyanyelvűk mellett töb- 
bé-kevésbé beszélik a török nyelvet és mivel 50-100 éve még a ma
gyar király alattvalói voltak, többen valamenynyire tudnak magyarul 
is. A török név mögött tehát nagyon ritkán találkozhatunk török 
nemzetiségűvel, de előfordul egy-egy szlovén, horvát, német, cseh, 
füleki tót (szlovák), vagy váci magyar is. A várakban az alacsonyabb 
katonai feladatokat ellátók és a kereskedők, iparosok között jelentős
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a rác és vlah (görög keleti vallású délszláv, görög, román, albán ke
resztények) réteg. Jelentős a zsidó lakosság is, illetve kis létszámban 
-  főképpen Vácon -  magyar nemzetiségűek is laknak. A Gödön 
megfordultak tehát ebben az időszakban főképpen bosnyákok, de a 
dervisek és általában a mohamedán egyház képviselői törökök vol
tak.

A környező falvak lakossága magyar volt és ebben az időszakban 
térnek át a református vallásra. A gödi pusztákat is művelő, a réte
ken legeltető sződi családok nevei az 1559. évi török összeírás sze
rint; Kis, Nemes, Bokri, Tód, Somogyi, Abar, Szabó, Berceli, Nagy, 
Bencsiki, Kántor, Lukács, Hagymás, Szegedi, Dereglés, Fodor, Kos
sá, Siketi, Németi, Bátor, Kóródi, Mozorai, Ördög, Köntös, Takács, 
Uzsai, Palóci, Kömlődi, Zsabinca, Bán. A Pest-Pilis-Solt vármegyei 
adó-jegyzékek szerint Sződ falu portaszámai 1565-ben 8, 1571-ben 
14, 1572-ben 10, 1574-ben, 1576-ban, 1578-ban 9, 1582-ben 11 és 
lA, 1588-ban 7 volt. A kettős adóztatás ellenére (magyar és török bir
tokosok) egy ideig még emelkedett is a porták száma, ami a viszony
lagosan békés körülményeknek volt köszönhető.

A gödi pusztákat 1594 és 1690 között hol a magyarok (Bocskai 
István), hol a törökök, hol a bécsi király tartotta uralma alatt. Ismét 
jelentős csapat átvonulások történtek a területen, amelyek nem ked
veztek a lakosság megtelepülésé
nek és a környező falvak lakossága 
is csökkent. Sződ falu porta számai 
1624-ben 4, 1635-ben 3-1-1 malom,
1639-ben 3, 1647-ben, 1661-ben 3 
és Vi, 1666-ban, 1683-ban Vi és 
1686-ban 0 volt. Az 1676. évi dika- 
jegyzékben szereplő két sződi pa
raszt elmondta, hogy 30 éves és 3 
éve, illetve 16 éves és másfél éve 
csak a szolgálat miatt tartózkodnak 
a faluban.

Az uratlan elpusztult Duna 
menti területeket 1560-ban kapja
meg pákosi Paksy (Paxy) János Paksy címer
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aki 1552 óta komáromi főkapitány és egyben Komárom vármegye 
ispánja. 1560-ban kapja meg a bárói címet, 1562-ben halt meg. Fia 
Paksy György 1553 és 1586 között lovaskapitány Győrben, majd 
1586-1594 tatai főkapitány, a vár feladása után 2 évi saját költségen 
történő szolgálatra ítélik. A Paksy család a továbbiakban egy ügy
védre bízza a gödi puszták igazgatását.

A Bolgárfaluból való (az 1400-as évek közepén a török elől me
nekült bolgárok faluja a Rosd-szigeten, ma Szentendrei-szigeten) ne
mes Budai(y) Bornemissza Bolgár Pál az aki ügyvédi és gazdálkodó 
tevékenységével jelentősen beleszólt a gödi puszták és környéke éle
tébe. A Pest, Nógrád és Hont vármegyékben a felesége Tholdy Kata 
révén és az ősei által megszerzett birtokokat további adományokkal 
bővítette. Vácra költözött 1619-ben és a Paksyak birtokainak igazga
tását is elvállalta. A török támadás miatt 1620-ban Szécsénybe köl
tözik. Pest vármegye szolgabírája lett 1621-ben. A Paksyak gödi bir
tokával szomszédos „Kesző”, vagy „Kortoleskessy” (ma Dunakeszi) 
mellett, melyet 1630-ban vásárolt meg. Többek között Bolgárfalu, 
Csömör, Szentmihály és Pomáz is a birtokában volt. 1655-ben Nóg
rád vármegyei alispán, Pest-Pilis-Solt vármegyei esküdt és adósze
dő. Birtokait lányaira, Vattay (Wattay) Pálnéra és Földváry 
Jánosnéra hagyta. Királyi adományként 1661-ben többek között 
„Kesző” és Pomáz is Vattay Pál birtoka lett. Az ügyvédnek a gödi 
birtok ügyében a törökkel is jó a kapcsolata van, mivel öccse Budán 
lakik. Ennek ellenére 1635 előtt adókivetés közben elfogták a törö
kök és csak az erdélyi fejedelem kívánságára engedte szabadon a bu
dai pasa. A váci, nyitrai és váradi püspöknek is prokurátora (ügyvéd
je), pedig protestáns vallású. Fontosnak tartotta az általa kezelt birto
kok határainak pontos megállapítását, így Göd határait is megjelöl
tette. A vitatott határok esetén a vármegye gyűlésein kérte a hivata
los megállapítást. 1638-ban, 1642-ben valamint 1653-ban „Kesző” 
és Alag, illetve 1643-ban „Kesző” és „Footh” között volt határpon
tosítás, amit a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek is bizonyítanak. 
A puszták illetéktelen használata ellen is többször fellépett a várme
gye gyűlésein. 1661. 01. 21-én kelt testamentumában intézkedik, 
hogy a „Paxi familiának is vágynak nálam levelei, melyek a várme
gyétől köl...k, azt is kiadgyák.”
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1593-tól Pest-Pilis-Solt, Nógrád, majd Eger eleste után Heves és 
Külső-Szolnok vármegyék székhelye Fülek lett. Innen intézték a bir
tokosok a hivatalos vármegyei és saját birtokaik ügyeit. Wattay Já
nos 1617. szeptember 25-én levelében Tassy János szécsényi kato
nát bízza meg, hogy többek között a sződiek által is használt 
„Csornád és Csömör” puszták gondját viselje. Ez a levél is bizonyít
ja a távollevő birtokos nemesség és a végvári katonák szoros össze
fonódását. Fülek várban 1668. április 30-án a császár és király paran
csára ifjabb Wattay Pál, Egry Márton, Kandó János és Barsy János a 
vármegye szolgabírái, illetve idősebb Wattay Pál, Mihalik Miklós, 
Tassy Mihály és Nagy János esküdtek általános nyomozást végeztek 
-  13 kérdésben -  a törököknek a vármegye falvaiban elkövetett tevé
kenységéről. A tanúk 93 településről voltak, Sződ faluból Barsy 
András és Bán János volt a valló.

A ' '

Wattay címer 1580
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A török seregek 1683. szeptember 12-én Bécs alatt vereséget 
szenvedtek, melyben elsősorban Sobieski János lengyel király és 
csapatai voltak a főszereplők. A Habsburg I. Lipót azonban nem 
örült ennek a lengyel szereplésnek és annak se, hogy Sobieskinek jó 
kapcsolatai voltak Thököly Imre fejedelemmel. 1683. október 7-én a 
lengyelek meggondolatlan támadásba kezdtek Párkánynál és csak a 
császári csapatok Lotharingiai Károly vezetésével mentették meg 
őket, majd együtt foglalták el Párkányt, illetve Esztergomot is. Ez
után a csapatok megindultak volna téli szállásaik felé, melyet a csá
száriak a lengyelek részére a Thököly Imre ellenőrzése alatt lévő Fel- 
ső-Magyarországon jelöltek ki. Ekkor érkezett a hír, hogy Sobieski 
tartaléka a litván hadsereg megérkezett Magyarországra és szörnyű 
pusztításokat végzett („lengyeljárás”). A bizalmatlanná vált Thököly 
ezek után bezáratta a lengyelek előtt várait, és azok kénytelenek vol
tak kivonulni az országból. Lehetséges, hogy az Ipoly mentén éhező 
és fázó, de Szécsényt elfoglaló és Vác városát megsarcoló lengyel
litván csapatok akciója volt többek között Göd teljes lerombolása is. 
A török kiűzésével elvo
nult a moszlim lakosság 
és a rác népesség jelen
tős része is. A települé
sek helyreállítása és be
telepítése épphogy meg
kezdődött itt az ország 
középső részén, amikor 
1690-ben a császár enge
délyével több tízezer fős 
többségében szerb né
pesség menekült a török 
elöl a környékre. A kör
nyező városokban (Bu
da, Pest, Szentendre,
Vác) a Habsburg admi
nisztráció kiépülésével 
német-szerb többség ala
kul ki, biztosítják a kato-
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likus vallás uralmát, így a nagyobb létszámú váci magyarság is ki- 
kényszerül Kisvácra. A Göd környéki falvakba a magyar birtokosok 
megkezdik -  elsősorban Nógrád vármegyéből -  a magyar és szlovák 
parasztok, iparosok betelepítését. A Füleken együtt dolgozó nemes
ség a ¿)etelepítést is együttműködve végezte, melynek fő irányítója a 
törökök kiűzésének aktív katonája (tisztje) az ősi nemesi családból 
származó, evangélikus vallású felsővattai Wattay János volt. O tele
pített ebben az időszakban 
többek között Vácrátóton és 
Dunakeszin.

A Rákóczi-szabadság- 
harcban az országos kuruc 
adminisztráció derékhadát is 
a volt füleld nemesek adták 
(Ráday Pál, Gyürky Pál, 
stb.). Wattay János először a 
Nógrád vármegyei kuruc ne
mesi felkelők kapitányaként 
részt vett Pest vármegye ke
leti részének elfoglalásában 
(Pest, Buda és a Duna jobb 
partja német-szerb lakosság 
miatt végig labanc maradt), 
majd a dunántúli harcokban.
Rákóczi Ferenc fejedelem 
felkérésére megválasztották 
Pest-Pilis-Solt vármegye el
ső kuruc alispánjának, a vár
megye első számú vezetőjé
nek. A katolikus Rákóczi 
emlékirataiban leírja, hogy 
katonáinak 90%-a nem kato
likus volt.

A szatmári békét követő
en a környező városok né
met lakossága tovább nőtt, Wattay emléktábla Kiskörösön
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míg a rácszerb lakosság jelentős része -  a Habsburg adminisztráció 
nyomására és anyagi ösztönzésére -  az ország déli részében kialakí
tott katonai határőrvidékre költözött. A falvakban is megerősödik a 
nem katolikus lakosság vallási zaklatása, valamint a magyar nemes
ség anyagi ellehetetlenítése. Ebben az időszakban a Wattay család ( 
János és István ) főleg lutheránus tótokat telepít többek között Csor
nádon, Csömörön és Sződön. A gödi pusztákra ekkor telepített la
kosság is tehát a Wattay család tevékenysége során -  a birtokos Ma
dách családdal együttműködve -  került az újra alapított településre.

Kollonich Lipót érseknek és a bécsi magyar kancellária vezetőjé
nek tulajdonított -  de nem bizonyított -  mondása, hogy „Magyaror
szágot előbb rabbá, aztán koldussá, végül katolikussá teszem”. 
E mondás szellemében kezdte meg működését Grassalkovich Antal 
is, aki birtokos nemesnek hirdette magát, de ekkor még nem volt bir
toka, szegény diákként egyetemet végzett ügyvédnek mesélte magát, 
de sohasem járt egye-
temre, a család ne- 0 R A 8 S A L K O Y I C H
messegere es eredeti
nevére sincs bizonyí
ték. O a Nyitra várme
gyei Ürményben szü
letett, a Habsburg ad
minisztrációban be
töltött egyre maga
sabb beosztásában kö
vetkezetesen zsarolta, 
tette anyagilag tönkre 
a magyar nemességet.
A váci püspökökkel 
összefogva -  akiknek 
ügyvédje volt -  kato- 
lizálta, illetve távo
zásra kényszeríttette a 
lakosságot. Az orszá
gos és vármegyei poli-
Ilkában mindent meg- Grassalkovich címer
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tett annak érdekében, hogy a 
magyar nyelv ne válhasson a 
latin helyett hivatalossá.

A Wattayak halála után 
az özvegyeket előnytelen 
alkukba kényszeríttette, 
például Szentmihály, Lő
rinc és Soroksár területéért 
cserébe Solt-vidéki pusztá
kat adott, azzal az indokkal, 
hogy ahhoz a területhez kö
zelebb laknak (a Wattay 
család az alkut megelőző 
évszázadban a nógrádi Fü
leken, Szécsényben, Piliny- 
ben, illetve Besztercebá
nyán lakott). Grassalkovich 
császári segítséggel Gödöl
lő központtal egy Pestet ke
letről körül fogó birtoklán
colatot hozott létre döntően 
német és szlovák katolikus 
vallású, illetve katolikussá
tett lakossággal. Sződön is elérte, hogy a református magyar faluból 
először katolikus falut szervezett. Később a váci püspök segítségé
vel a magyar papnak -  a Vácott nagyszámban megjelent, de a város 
lakosságának nem szükséges -  „tót pappal” történő leváltásával, jel
legében szlovák katolikus települést hozott létre. Jellemző, hogy a 
Sződön 1559-ben összeirt családok közül egyedül a Siketi családot 
írják össze 1715-ben (túléltek törököt, tatárt, németet, rácot, laban
cot, stb.), majd ők sem szerepelnek többé a nyilvántartásokban.

Grassalkovich Antal a Habsburg adminisztráció és a katolikus 
egyház hathatós támogatásával, sajátos módszereit kihasználva 
1736-ban megvette Gödöt is.

Grassalkovich Antal
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A’ derczeni Bercsényi család 
eredetét és történetét érdeklő adatok 
öszvegyűjtése
(öszveírta és végezte 1865-ik év február havában 
Bercsényi László)

A Bercsényi család eredete és története
Az Österr. national Encyclopedie (Wien 1836), s az alapító csa

ládtag szóbeli hagyománya szerint e' család valamelyik őse, miután 
a törökök Magyarország alsó vidékét elfoglalták, kénytelenitetvén 
lakhelyét a Bánátot elhagyni, Szepes megyébe költözött és eredeti „ 
Fehér” nevét Veis -  ra változtatta. Bizonyosabb tudomásunk van ar
ról hogy e' család őse Veis Jakab a' 17 században I Leopold Király, 
és Ausztriai Császártól nemesi levelet nyert. Ezen nemesi levél kelt 
1687-ik év szeptember 27-én.

Hogy e' jelenlegi Dercsényi család ezen Veis Jakabtól származik, 
bizonyítja Zemplén megye (1785-es áprilisi Sáros megye) 1790. év 
június 17-éről kelt közgyűlési jegyzőkönyve.

Ugyan is az akkori családtag és a' jelenleginek alapítója Veis Já
nos Zemplén megyei orvos élvezni akarván a' nemesi előjogokat, be 
mutatta az illető okiratokat s bebizonyítván Veis Jakabtól való egye
nes származását, nyerte az előbb említett jegyzőkönyvi bizonyítékot.

Ezen legközelebb megnevezett Veis János elhagyta Zemplén me
gyei lakását és állomását és általköltözött Beregh megyébe Mun
kácsra. -  Hol is előbb Gróf Schönbomnak uradalmi tanácsosa, ké-



Gödi Almanach 27

sőbb igazgatója volt, míg nem ezen hivatalról is lemondván haláláig 
mely 1837. 27. júniusban történt, magánzó volt. Szükséges itt meg
említeni, hogy ezen Veis János Munkácson levő laktában tette azon 
felfedezést, hogy a Beregh megyei Beregszászi és Muzsaji hegyek 
gyomrában található fehér kő timkövet és így timsót tartalmaz. Nem 
lesz érdektelen itt feljegyezni, hogy e' felfedezés azonképen történt: 
ugyanis a' Szelesztói vasgyár olvasztó kemencéjéhez a Muzsaji 
hegyről hoztak faragot követ, hol azon ideig csak is malomköveket 
nyertek. Ezen köveket használat után kilökték a szabad ég alá s ott 
az idő viszontagságainak különösen esőnek is kilévén téve képződött 
rajtok a' timsó úgynevezett virág formába. Veis Jánosnak egy szem
le alkalmával feltűnvén ezen fehér virágok vizsgálat alá vette, nyel
véhez érintette, s orvos lévén azonnal megösmerte a kész timsót, s 
megismerkedvén a virágok képzésének módja felöl útba igazítá azon 
timsó előállítási módra mely e' mai napig (1865) használtatik. Veis 
János felfedezését használni akarván timsó készítésre 10 év szaba
dalmat nyert s ez által jólétének alapját megvetette.

De a kormány is tudta méltányolni felfedezésének hasznát, mert 
1793-ban új nemesi Donatiot nyert I. Ferenc Magyarkirály és auszt
riai Császártól. Ezen Donationalis adományozó levél szerint 
Derczenbe, Nagy Begányba és Barabásba jószágokat kapott, és ad
dig viselt Veis nevét Dercsényire „Dercséni” melléknévvel (pradica- 
tum) változtatni megengedtetett, illetőleg feljogosítatott. Ezen 
Dercsényi János szerzete öszve Beregh megyei lakása és élete alatt e 
következő birtokokat melyeket 1836-ik év Martzius 11-el kelt vég
rendelete sze rint, mint fidei commissumot csupán férjfi ivadékai 
vagy is egyenes örökösei részére vitatlan állapotban kezelendőket 
rendelt:

I. Puszta Kerepeczi birtokot 22 Vi hektár m.e. 1300 hold
II. Derczeni birtok igen kevés földbirtokkal -  47 jobbágy családdal -  

reménységbeliekkel tagosítás után
III. A Munkácsi Gróf Schönbomnal közös timsógyárban 3/8 részt
IV. Puszta Kerepeczi Gróf Schönbomnal közös timsógyárban 4/8 részt
V. NagyBégányban és Barabásban m.e. 1400 hold földbirtokot tagosí

tás utáni reménységbelivel.
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Ezen kívül hagyott hátra Munkácson házat, 3 szőlőt, 2 pincét To
kajba házat pincét, 2 szőlőt, melyek többféle ingóságokkal egyetem
ben, némi terhek, a' leányág kielégítése, és hagyományok kifizetése 
tekintetéből eladatni rendeltettek.

A család nevezetes birtokait tette az alapító halálakor annak neje 
Kazinczy Julianna vagyona ugyan is

I. Regmeczen (Zemplén megyében)
II. Tesztreben (Zemplén megyében)
III. Érsemjénben (Bihar megyében)
IV. Érkeserün (Bihar megyében)
Ezen birtokok azonban a közös anya elvállalva egyik fia (Károly) 

magántartozásait s az ezen birtokok becsárában a' leányága illető 
részt is ki kellvén fizetni -  ezen birtokok elidegenítettek s pedig a 
Regmeczi birtokot zálogba vette Kazinczy Jozef 32 évre 16 ezer 
pengőforintért, letelik 1872-ik évben.

A tesztrebeni birtokot örökösen vette meg Bemát.
Az Erkeserűt megvette Kazinczy Sándor.
Az Ersemjénit megvette Kazinczy Sándor.
A külső lapon megnevezett fidei commissum fennállott 1853-ik 

évig. 1853-ik évben május 1-én életbe lépett Magyarhonba az új pol
gári törvény, mely minden ilynemű rendezményeket eltörölt. A csa
lád tagjai ez időbe már nagyon is éllé vén oszolva, s a' kezelési mód 
is sok nehézséggel és kevés haszonnal járván, más részt Gróf 
Schönbom Károlyban a birtokra és különösen a timsó gyárra alkal
matos vevőt kapván, elhatároztatott az eladás, mi is 1853-ik év April 
27-én aláírott szerződés szerint megtörtént.

Ezen szerződés szerint Gróf Schönbom Károly általvette a' fidei 
commissum összes vagyonát 136 ezer pengőforintokért.

A család tagjai ezen öszvegen úgyszintén az eladott ingóságokból 
bejött öszvegen is meg osztoztak, mindenki saját kezelése alá vitte 
most már ingó vagyonát, s hogy hol telepedtek le, s mily viszontag
ságoknak voltak kitéve a későbben és alább szándékozom előadni.

Szükségesnek találom itt azt is előadni, hogy az alapítónak 2 fia 
Pál és János 1839-ik évben bárói rangra emeltetett, ugyan azon alka
lommal eredeti czimere változás alá vételben az előnév (praedica- 
tum) meghagyásával.
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A család vallása

Az alapító vallása az evangelicus lutherana volt, azomba 
Bereghmegyébe oly helyen lakván hol evangelika lutherana nem de 
reformata község volt, az alapító elnézése mellet örökösei elejinte a 
reformata vallásba neveltettek későbben az azomba változott a csa
ládtagok lakásait változtatván és egyben körülmények is javulván 
hozzá u. m. a legidősebb ág (nemesi) megmaradóit nevelési vallás
ban ugyan is a reformata vallásban a 2 ifjabbik ág vegyes házasság
ra lépvén ettől az idősebbik Pál gyermeki között.

A fiúk Jakab és Rado evangélica lutheránusok, a lányok eredeti
leg Katholikák de Henrietté áttért az Anglicana reformata vallásra. 
Az ifjabbik János vallása evangélica lutherana azomba veg
yesházasságra lépvén Bécsbe reversalis mellet maradéka Katholikus.

A családnak megmaradt közös vagyona
I. A sírbolt

Fekszik a Derczeni hegynek tetején a községi temető között épült
1839-en tetején egy faragot kőből épült kupola van kőoszlopokon. 
Ezen sírboltot Gróf Schönbom család tartozik az 1853-ik év April 
27-iki szerződés értelme szerint ötök örökre legjobb karba saját költ
ségen fenttartani. A Kulcs a Derczeni református lelkésznél tartatik 
ki élvezvén egy 200 ftnyi alapítvány kamatának hasznát, tartozik a 
sírboltnak sérülése esetében egy legközelebb lakó családtagot a sérü
lésről értesíteni. Nyugszanak ezen sírboltban

I. Alapító Bercsényi János-I-1837
II. Neje Kazinczy Julianna-f-1844
III. Bercsényi Ferenc -i- 1825
IV. Bercsényi Therézia Desseöfy Tamásné +1814

II. A Levéltár
Ezen irattár (egy fa szekrényben) felügyelete most 1865-ben Ist

vánt illetné, mint legidősebbet, azomba épülete nem lévén tűzmentes 
megegyezésével arra Bercsényi László ügyel. Tartalma a 2 eredeti 
nemesi oklevélen kívül, tartalmazza az alapító egyéb kitüntetéseit, 
annak szabad kömivesi jelvényeit, azon okiratok másolatát, melye-
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két eredetibe Gróf Schönbom hivatalának adtak által az öszves bir
tok eladása alkalmával, s egyéb számos gazdasági bányakutatási ira
tokkal mely utóbbiak teljesen érdektelenek és kevéssé értékesek. Az 
öszves birtokeladását tanusito eredeti szerződés Bécsben van B. Já
nos örököseinél.

Szükséges megemlíteni, hogy 1837-tol 1853-ig fentállot fidei 
commissum birtok egy részét fette a Nagybányai kerületben lévő 
Láposbányai Fekete Imre féle 12 kúria birtoklása is. Ezen 12 kúriák 
1853-a szemle eladatni rendeltettek s megvették a család legidősebb 
ága, István, László és Kálmán.

A család tagjainak története

Jegyzet: A család férjfi tagjai romai -  a női tagoké pedig arab szá
mokkal vágynak megjegyezve -  A leszármazási táblázatba csak is a' 
nagy kort ért tagok, vagy kik családot képeztek -  vezetettek be -  s a 
számolási rend meghatározásánál az életszaki rend (generatio) s el
sőbb születési idő együttvéve vetetett zsinórmértékül.

János I.
Született Szepes megye Georgenberg nevű helységben 1755-ik 

év Martzius 16-a -  hol atya evangélikus lelkész volt -  oskoláit elvé
gezvén a bécsi egyetemre ment orvosi tudományokat hallgatni s ott 
1780-an doctoraltatott. A doctori felszentelést megelőző és folytató
lag tett vizsgálat nyomtatványban is megjelent s a családi levéltárban 
megtalálható az első 1780, a második 1783-an jelent meg. 1782-ik 
év October havában lett Zemplén megyei főorvos s ezen minőségben 
házasodott meg 1785-ik év Martzius 10-en, nőül vévén Regmeczen 
lakó Kazinczy Júliánál.

Nemsokára ez után elhagyta Zemplén megyét és elköltözött 
Beregh megyébe Munkácsra, hol is Gróf Schönbom uradalmi tiszt
ségénél előbb gazdasági tanácsos, később igazgató volt.

Ezen időtájra esik azon nevezetes felfedezése, hogy a Beregszá
szi és a Muzsaji hegyekben található fehérkő timföldet tartalmaz, s 
belőle timsót lehet előállítani (a felfedezési mód előadatott a család- 
történetében). Ezen felfedezéséből hasznot is akarván látni 10 évre



Gödi Almanach 31

kért és nyert timsó készítésre szabadalmat s Gróf Schönbomnal 
egyesülve 3 timsó gyárt állítottak fel u.m. Munkács mellett 
Szelezton, Puszta Kerepeczen és Kovászon. A timsónak ez időben 
való jó keleté s tetemes ára képesé tette több birtokoknak azok kö
zött a Puszta Kerepeczinek öszvevásárlásra s annak szabályozása s 
tagosítása 1803-ra megtörténvén neki 1300 hold föld méretett ki. Az 
akkori kormányfő I. Ferenc Császár és Magyar király méltányolván 
felfedezését, adományozó levél útján Derczen, NagyBegány és Ba
rabás helységekben birtokkal ajándékozta meg, -  s addig viselt Weis 
nevét Deresén! Dercsényire változtatni megengedte, ez által lön a 
család alapítója. Lemondván az uradalmi igazgatói hivatalról Mun
kácsi lakásán bányászati s vegyészeti tudományoknak szentelte ide
jét -  egyidejűleg Beregh, Szathmár és Zemplén megyékben bányá
szati kutatásokat tett azonba csekély eredményei. Foglalkozott ezen 
kívül az irodalommal is, annak természet tudományi részét tevén sa
játjává, több munkáknak és értekezleteknek lett szerzője. így a töb
bek között A hegyaljai bormívelésről és kezelésről. Sokra más után 
adott ki egy egy kötetes munkát -  továbbá az 1835-ik évben Pesten 
megjelenő Társalkodó 19-ik és 20-ik számában a földrengésről adott 
be egy értekezést A magyar Tudomá nyos akadémiának is melynek 
levelező tagja volt, történtek tőle felolvasások, mai külföldi gazdasá
gi egyleteknek is neveztetett ki tiszteletbeli tagjául.

Fiatalabb alkalmasint bécsi egyetemi hallgató korában a' szabad- 
kömivesek társulatába is fel volt véve. 1814-en királyi tanácsossá 
neveztetett ki.

Nejével 9 gyerekeket nemzett -  ezekből azonban csak 5-en érték 
el a' nagykort. Mind a' mellett hogy magas kort ért (82 évet) utolsó 
éveiben sőt napjaiban is folytonosan tevékeny volt halálát megelőző 
3 nap volt gyengélkedő.

Meghalt 1837-en Június 27-én Munkácson. Földi maradványa a' 
Derczeni köztemetőbe temetetett el a honnan 18394 évben a családi 
sírboltba tétetett.

Hitvestársa 1838-ik évben Pestre költözött, később Budára s ott 
1844-i évben szintén 82 éves korában halt meg -  földi maradványa 
a családi sírboltba tétett által.

Az alapító által szerzett vagyonok öszveírása, annak végrendelete.
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és egyéb vagyont érdeklő körülmények a' család általános történeté
vel megemlítettek.

Az alapító végrendeltjének egyik példánya a' levéltárba vagyon. 

Károly II.
I-so számú János alapítónak Kazinzy Julianátol született fia -  

született 1787-i év Május 5-én.
Alsóbb és felsőbb oskoláit S. Patakon végezte, annakutána 

Bereghmegye tiszteletbeli jegyzője -  1809-n az insurectiohoz csatla
kozott, s' ennek eloszlása után hadnagy lett a Kinmayer később Vil
mos húszán ezredénél, ott fokonként Kapitányi rangra emelkedett, 
ezredesi segéd volt, s' az 1813 Napóleon elleni hadjáratban részt vett, 
lipcsei keresztel fel is diszesitetett.

A katonaságot 1820 elhagyván NagyBégányba telepedett le míg 
végre lakását 1828-ba a Puszta Kerepeczivel cserélte fel s' ott lakott 
1837-ig.

Ezen időben lorugás és egyebb régi bajok miatt azon betegség 
fejlődött ki nálla, mely szerint semmi nemű eledelt, ha csak nem fo
lyó nem volt lenyelni nem tudót. Ennek orvoslása tekintetéből bejárt 
Európa nevezetesebb orvosait s' fürdő helyeit, majdnem minden 
eredmény nélkül, ezen baj az évek haladtával nevekedet.

1840-1846-ig Pesten és aztán Bécsbe költözködött s' betegsége 
által mind becseiben mind evésben akadályoztatva lévén -  visszavo
nult életet élt. Meghalt 1848-ik év Február 26-a Bécsben melyezi 
korban mely rövid idő alatt fejlődött ki benne.

Eltemettetett a K. Marxi temetőben.
Katonasága alatt párbaja is volt állán megsebesítetett. Nőtlen lé

vén egész életében, törvényes örököst nem hagyott maga után.

Ferenc III.
I-ső számú Jánosnak Kazinczy Julianátol született fia -  Született 
1789-ik év Martzius 28-an.
Alsóbb és felsőbb oskoláit S. Patakon végezvén Selmeczbányán a 
bányászati tudományokat hallgatta. Ezek után beutazta Magyar és 
Erdély országot, s' a német birodalomnak bányászati nevezetesebb
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helyeit, sőt Szász országban Freibergen a vegytant halgatta az akko
ri leghíresebb tanártól Berzeliustol.
Ezen utazásokból haza térve A Beregi Gróf Schönbomnal közös tim- 
sógyárak igazgatójává lett s' Puszta Kerepeczen a' családi birtokba 
telepedett le.
1813-a nősült meg -  feleségül vévén Szemere Klárát Zemplén me
gyei Kis Azarbol, nemzet véle 7 gyermeket de csak 4-en érték el a' 
nagykort. Meghalt 1825-i Július 22-en mely biz korban 36 éves ko
rában -  földi maradványa a' sírboltba tétetett.
Neje 1828-an Kassára ment lakni gyermekei nevelése kedvéért, s' 
1830-an másodszor férjhez ment Semsey Lajoshoz Abauj megyei 
Saczai lakos és birtokos cs. K. Kamaráshoz.

Theresia 1.
I-ső számú Jánosnak Kazinczy Julianátol 1791 év November 22-n 
született leánya.
Szülei háznál neveltetett s' onnan ment férjhez Sáros megyei 
Margonyai lakos Desseöffy Tamáshoz.
Meghalt 1814 év Június 1-en gyermekágyban a világra hozván Fe
renc flát, a családi sírbolban vagyon elhelyezve.
Desseöffy Ferenc Borsod megyébe telepedett le nőül vévén Török 
Zsuzsannát, gyermekei maradtak Iván, Béla, Endre, Ivet.

Pál IV. Báró
I-ső számú Jánosnak Kazinczy Julianátol 1798-i 28 Aprilben szü
letett fia.
Oskoláit előbb S. Patakon később a bécsi katonai mérnöki akadé
miában végezte, honnan is a VIII számú huszárezredbe mint had
nagy lépet át.
1820 elhagyván a katonaságot házaságra lépet Báró Geymüller 
Henriettével egy bécsi bankár lányával s ' Zemplén megye Mái vá
rosában telepedet le, onnan azomba Pest megyébe Gödi Pusztára 
(Vácz mellet) költözött által. Itt a gazdászatnak szentelte életét, de 
a Pesti megyei gyűléseken is gyakori szónoklása által tekintélyt



34 Gödi Almanach

szerzet magának. 1839-ik évben János testvérével bárói rangra 
emeltetett.
1844-i évben szerencsétlen gazdasági körülményi miatt csődöt 
mondott, ugyan azon évben, előbb kiakarván magát nyakán ejtett 
borotva vágással végezni, de abban gátoltatván -  meghalt és a Gö
di pusztán temetetett el.
Nejével 6 gyereket nemzet, de csak 4-en érték el a nagykort, lásd 
később 3, 4y IX és X számok alatt.

Báró Dercsényi Pál gyermekei.

Henriette 3. Báró

IV alatti Pálnak Báró Geymiller Henriettétől Pest megye Gödi pusz
tán 1825 év Julius 17-én született.
Szüleinél neveltetett magán oktatók által.
1844“ anyával együtt Pestre tette által lakását.
1884“ általiért az anglican reformata vallásra
Állítólag 19 KP“ halt el és a budai tabáni temetőben van eltemetve.

Jakab XVI. Báró
IV szám alatti Pálnak Báró Geymiller Henriettétől Gödi pusztán 
(Pest megye) 1827 év Augustus 17“ született fia.
Szülei háznál neveltetett magán tanítók által.
1843“ hadfi lett az Erdélyben tanyázó Max könnyű lovas ezrednél, s' 
ott hadnagy, később főhadnagy lett.
Az 1848^9 hadjáratban ezredjével Erdélybe tett szolgálatot -  míg- 
len Erdélyből a' császári csapatok kiűzetvén vélek együtt ő is kiment 
Oláh országba, s' ott lemondott tisztségéről.
Európa több államait legtöbbet Angolhont beutazván Pesten anyával 
letelepedett.
Temes megyében Delta községben ingatlan birtokkal bír.
Meghalt 1915 Október 18“ eltemettetett a budavári honvédek teme
tőjében.
Omori Temes megyei ingatlanát a község szegényeinek hagyta.
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Klára 4. Báró
IV szám alatti Pálnak Báró Geymiller Henriettétől Gödi pusztán 
(Pest megye) 1829 Május 9- született leánya.
Szüleinél magán oktatók által neveltetett és oktattatott.
1855 évben férjhez ment Velenczei lakos és hivatalnok Luigi 
Pellicioli hoz és Velenczében lakik.

Rado X. Báró
IV szám alatti Pálnak Báró Geymiller Henriettétől Gödi pusztán 
(Pest megye) 1834 év April 22^ született fia.
Szüleinél magán oktatók által neveltetett és oktattatott, később Pes
ten az evangélikus Gymnaziumban tanult. 1855 a 9 számú huszár ez
redhez mint hadfi lépett s' ott hadnagy lett de nem sok idő múlva 
ranggal
1864 nősült Bajor honba való Báró Predvicz Máriával, s' Salzburg 
városába tette lakását.
1860° lett csász. kir. Kamarás aranykulcsos.
Meghalt Bécsben 1914. III/14-én.

Ilka Ilona 5.
VI szám alatti Istvánnak első nejétől (kitől elvált) Ilosvay 
Christinától 1848 Május 1“ Nagy Bégányban született leánya. 
Kassán neveltetett hol anya tartózkodott.
Férjhez ment 1869 évi Sept 24- Kassán Elek Bélához Zemplén me
gye Szaka helyiségéből ki később Szabolcs megyei szolgabíró 
Kemecsére tette át lakását.

Béla XI. Báró
V alatt előforduló Jánosnak B. Eihoff Erzsébettől született fia. Szü
letett 1847 év December 16^ Bécsben. Mint magán tanuló végezte 
tanulmányait.
Anya 1878 évi Októberben elhalt lakásán Alsó Pozemin (Csehor
szágban) Prága mellett ezenkívül van birtoka anya után alsó
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Arusbergen Alsó Austria és Kecskemét mellett az apai birtokot is 
bírja, ez utóbbit később eladta. 1878 évben megházasodott és elvet
te Báró Menzhengen Laurát Kremsből (Alsó Ausztria).
Meghalt XII/4 1909-ben Prágában, és neje meghalt 1932-ben X/20- 
án Lovsdorfon.

Aladár XII.
A VII alatti Lászlónak B. Sztojka Júliától 1854 Martius 14“ született 
fia

János V. Báró
I-ső számú Jánosnak Kazinczy Julianátol született fia született 1802 
évben Október 6-án. Alsóbb és felsőbb iskoláit Sáros Patakon végez
vén s' az ügyvédi vizsgát kialván királyi ügyészi hivatalnál keresett 
alkalmazást, onnan előbb a budai magyar, később a bécsi udvari köz
ponti Kamarához tétetett által, kineveztetvén tiszteletbeli fogalmazó
nak később titkárnak.
1830-i évben Küldetett Oroszhonba némi kereskedést illető ügyek 
elintézése végett, s' a reá bízott ügyben a Kormány megelégedésére 
járt el, mert nem sok idő múlva Temesi kir Kamarai adminisztrátor
nak neveztetett ki.
1839-i évbe Pál testvérével bárói rangra emeltetett, nőül vette Báró 
Eihoff Erzsébetet akkori bécsi kamarai elnök lányát és Kineveztet
vén Udvar tanácsosnak Bécsbe tette által lakását.
1848-an a bécsi forradalom alkalmával igyekezett a kormányt sza
badelvű reformok adására rávenni egy az alsó ausztriai országgyű
léshez beadand kérelmét nem csak aláírt de azok alá tekintélyes
egyének aláírását megszerezni törekedett -  A Schotten .......  nevű
belvárosi polgárok Nemzetközi Kapitánynak megválasztották. A 
válságos bécsi napok alatt egyszer a' bécsi küldöttséggel Pestre jött 
s' ott a Múzeum előtt tartott népgyűlésenszabadelvűleg szónokolt.A 
rend eljöttével kérte nyugalomba tételét, mit meg is nyert s' Morva
országba Apósa B. Eihoff jószágára és hozzá ment lakni, 1851-tol 
kezdve a nyarakat Morva országba falun a teleket Olmüczbe töltötte
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míglen 1861-en fiainak bécsi egyetemen leendő taníttatása végett 
Bécsbe töltötte az esztendőnek nagyobb részét.
1863-ik évben nagyobbik fián aszkomak jelei mutatkozván Salz
burgba ment családjával -  reményelvén hogy fiát a levegőváltozás 
meggyógyítandja. Azomban javulás helyett fia napról napra roszab- 
ul lévén miután az orvosok menthetetlenségét kimondták -  elhagyta 
hirtelen családját s' Bécsben egy szállodába megírván végrendeletiét 
s' vagyonáról rendelkezvén szíven lőtte magát, öngyilkosságának azt 
adván okául, hogy nagyreményű fiának halálát úgy se tudta volna 
túlélni.
Meghalt Augustus 23 1863-ik évben s' a bécsi K Marx temetőbe te
mettetek el. Hivatalától meggazdálkodott idejét irodalommal is töl
tötte, megjelent tőle „A communismusrol” magyar és német nyel
ven, s' sok nyelvekre lefordítatott. Ugyan ezen tárgyról írandó pálya
munkára a Magyar Akadémia 100 arany jutalmat tett le. Végre írt a 
nevelésről is néhány csekély terjedelmű munkákat, első Ferdinánd 
császár által aranyérdem pénzzel -  első Leopold belga király által 
Leopold renddel díszítetek fel -  s' több bel és külföldi gazdasági és 
tudós társóságok tagjaivá kineveztetek.

Nejével 2 fiúgyermeket nemzet de az idősebb József kiskorúsá
gában elhalt -  Másik fiát Bélát lásd XI sz. alatt.

B Eihoff Erzsébet elhalt 1878 év Október 24-én eltemetetett 
Roketingen Morvaországban
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A DERCZENI DERCSÉNYI CSALÁD (1793) BÁRÓI

Dercsényi János
1755-1837

or\-os, természettudós
Kazincz)- Julianna : Alsóregmec (Abaúj-Torna), 1762 V/5 tBuda, 1844 Hl/30 (Derczcn); kazinczi és alsóregma

Károly
1797-1848
huszárkapitány 

lipcsei csata

Ferencz
1789-1825

gsárigazgató 
Szemere Klára 

1796i 1861

■* (2.) Semsey Lajos

Terézia
1791-1815 VI/4 
csernek! és tarkeöi 

Desseultj' János 
3 - Ferencz 1813 V/16

1814 VT/14 
Munkács

Pál
1798-1843

földbirtokos, bSr 
Geymüllcr Henrit 

1804I1872

István
1815-1872

földb., gerillakapitány 
Ilosvay Krisztina (i.) 

eöri Szabó Terézia (2.)
i

Klára
1817/20

Mesko Arisztidesz 
cs, kir. járásbíró 

Illává, Liptó vármegye 
4 ,»Sarolta, Mária, 

Kálmán

László
1822

bíró, h. huszár szds. 
báró Sztojka Júlia (1.) 

Nagy' Etelka (2.)

Kálmán
182411/29

fb.., kir. közjegyző 
Boronkay Tekla 

Homonna

Henriette
1825™/«

Jakabnál lakik 
anglikán reí. 
t  Budapest

Ilka
1847

pazon>i 
Elek Béla

Ferencz
1860-1928

kaszaházi Joó Jolán 
Mosonmagj’óvár, NB

I

Miklós
1863-1927

jogász,, tartalékos 
honvédhuszár hdgy.

Béla
1864x1/4-1939

jogász
Nagj’butykapuszta 

tDe rezén

Margit
1867

hajadon
Temesrékas

mitrowitzi és sdiöi

Ilona
1890-1978

tanítónő

István
1895-1980

jogász, mezőgazdász 
Marton Edit

I

Zoltán
1891-1915

selmeczi akadémista 
hősi halált halt 

Vizsega

Jolán
1898-1978

Füzesséry Jenő őrnagy 
eltűnt

Csaba
1899-1920

betegségben elhalt

Edit
1938

Sátoraljanjhel.v 
oki. kön> ■̂ táros

Katalin
1940

szül. Beregszász 
oki. közgazda

I

Jolánka
1 9 4 3

szül. Munkács 
g\ ermekgyógyász 

1

Bábu
cca. 1928-1989

Berzsenyi Barnabás dr

Gyula 
cca. 1929
beteg, nőtlen

János 
1967 "/“3

ref. lelkész, százados 
Cs. Szabó Zsuzsanna

Dr. Kiss Zsófia
1 9 7 5

jogász, PM tanácsos

Dr. Kiss Árpád 
1976
ügyész

Dr. Bagyiila Kornélia

Máté
1982

egyetemi hallgató

6.

8. Angéla
1994
szül. Szeged

Attila
1997 1/3»
szül. Szeged
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ú: PÁL ÉS JANOS (2. NEMZEDEK)

:z>' József és nag\ bossámi és nag\iigróczí Bossámi Zsuzsanna leánya

5728  ; tX lI/8

János
i8o2x/*-i863

kir. kamarás, báró 
b Eichoff Erzsébet 

1819̂ 1878

lános-Jakab
;927-i9i5̂ '*̂  

elóltb katona, 
gazdász 

t  Budapest

Klára
1829-1900

PellicioUi, Ludo\ico 
Luigi (1855) 

Velencze, Itália

4.

Rudolf
1834 *'/22-i9ii

katona, magánzó 
cs. k. kamarás 

Redwitz -Wildenroth 
Mária bárónő 1 1898 

Fülöp 1859-1864

József
1844-1863

19 él esen hunyt el

I.Béla
1847-1909

Mensshengen Laura 
1878 Krems

XU /26; t \ i n /5
-óf Wratislaiv .Jenő és gr. Bulgarini Laura

II. Béla
1878-1935

gr Wratislaiv Mária 
1884- ...tKlenoiic

Rudolf
1881-1930

cs. kir. lovaskapitány 
tPrága

Mária
1885-1910

szül. Untcr-Pocemitz 
tPrága

ma: Dőlni Pocemice

III. Béla
1915̂ "/29

Unter-Pocemitz

Jenő
1916-1962
N.Jana Johanna 

tPrága

Klenoidce na 
Hane!

Lucie

Lucie-Mária
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DlílirSKN^'l '\VT,1SÍ9! DERCSENYl.b^

A Weisz (1687), 
majd Dercsényi címer (1793)

ivii

JAnoá
Zí';nplÓT\ ni- főorvos 

!7fiíJ dón. Dorcíí*nyrn
Jáno«4

’  180S X/Ö 
Tokaj

t  188Ü Wicti 
. tichbon iír/fiíí>c't 

(XS ie— 1878)

' 1TD7 iv;o 
f 1843 Xll/t8 
hr. GcymiUlcr 

Henrika lí80n- -Í8T2)
• 1847 XU/lŐ 

Wien1&78 ICrcijn» 
br. Mcnsíliensen l.̂ ura

Béla Rudolf
* lS7SXJ,'V-6 *■ I8 S I VJl/12

-?éuos Kiéra
J$27 Vül/lö “ 1820 Y/9

PcHicíoHi 1 r.jo5

ÍU-.ŰoJf 
• 1S34 1V./2

Rcd'vils:- 
WildcnróUi líAria l>r 

r 1887— 1808) 
lulöp

t

W eiís X. 
1687. neme«.

Jénos 
k ir tütiAcs.

1792. kapja Dercsényt 
t  1837.

(Kazinczy Juüa)

Pdl biró
szili. 1797. t  1843.

(B. Geyinulter Henrika)

Uenríuttc Jáno4 
ÍZ. 1825. szül- 1827. 
jiil. 17. aug. 13-

KUra. Rudolf 
züí. 1829. szül. 1834. 

inAj. 9. april 22.

jAnos báró 
ízül. 1802.

Cí, k ir  udv. taíu író. 
(B. EiclíliofT Erzfc)

József 
eziil. 1844- 

nov. 13.

Adalbert 
azül. 1847. 

dec. 16.
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D E R C Z E N I

DERCSÉNYI PÁLNAK
BESZÉDE

E G G Y  S Z Á Z  D A R A B  CS. KIR. ARANYBÓL ALLO JUTA
LOMTÉTEL’ ALKALMÁVAL Á’LEGJOBB MTJNíGÍBA, IMELLY 1829 . 

MÁJUS’ ELSŐ NAPJÁIG A' PESTI CASÍNÓNAK

(Mária-Dorotfya úcz3, V6gel-hiz)

B C Z i  M A L A T T ;

TANÁCSÚTOK A’ MAGYAR-ORSZÁGI MfiZEI GAZDÁK'
s z á j iá r a ,

nrrO G  HYUJTATNI.

NYOuilaüaiolt niagyar es nemei Nyelven a’ Casinói-Ülrcciió rcn(l('le''el)i')l.

PESTEN,
FŰ.SKÚTl LANDERER LAJOS’ DETÚ .11 VF,I..

Junius hónapban l8lU.
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„Mindea aeatct’ ettlisdti «miWj« t i  l(  trcdcU .fuadui, aelly taatk miad atoi itnkicjeit, ’• 
,.actbcü kaanycbbicgcit sjújlja, a’ miket at ciateadóakeat megemittt, ca a’ mik miadcakor ragjr etea mua. 
„kik kőiretetíen itrodttctamaibaa illaaak, ragf abban, a' mii etea productumiik által mái Nemzetektől rá>

„Miaél nagjrobb fi«jr kiilebb proportiőbaa áll ez a' prodoctun, ttgy  a* mi tzckea rálároliaiik, az 
,.atok itámáral, a' kiknél az elkelcit talál, annál jobban ra;p roiizabbiil reizi a' Nemzet miad azon izereket, 
„mellnek az ő izükiégcirc '• életbéli köanyibbicgeire tartoznak.

„De ezen proporlidnak minden népnél két kfilömbbzi kőrnyálálUiok izeriat kill tlintéiri lenni: 
..'tőizűr azon figyeiség, meiteriég, éi ftélő tchttiég izerint, melljrel munkálkodáiai áltálján fogra dolgozáiit 
„azi, niiioditor az azok izáma proporliija itetinl, a* kik ezen 6 dolgozásait nem ötlli. Bár melly külön réti 
„nemzetnek ollvzn leket fgy>g}t, égizaka '• halárának kiterjedéii, a' millyca akar; de annak minémáié- 
„gére nézze at ö esztendei gynjléiének bŐz ragjt izük rolta mindég ezen kél körnjrölátlái cggyikétől fog (üggcni 

„Úgy látszik atomban, hogy ezen gyűjtemény bőt zagy íztk tolta inkább Tiigg a* megntzetill két 
..knrnyiilállái ellóbbikélől mint uldbbikáldl,"

Sniltll Adam Érlíltezdse a' ^ ’emteti-Gautagság Urmf.zrtt is  tha i felől.
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Bizonyos üdóvcl ezelőtt volt Szerencsem a’ Casinói-Eggyc.sőlctnek ezer 
butcllia Tokaji asszúszoló-bort általadatni azon inegbalározásom mellett, 
hogy a’ mi pc'nz azoknak elkcle'sck által bejövend, annak idejében hasznos 
ismeretek’ elterjesztese'rc forditasse'k a’Hazában. Feltartván akkor magam
nak, hogy a’ pc'nz’ c’ czc'lra leendő használása’ módja cránt kc'sőbb vc'gcz- 
hcssek, eggyszersmind mcgkc'rcm a’ tisztelt Casinói-Eggycsulctot, incl- 
tózlassc'k az általam kitcendó jutalmak’ clnycrc'scc'rt bogynló Írások’ bcc.so'i 
eggy c’ vc'grc kinevezendő Küldöttség által mcgbiráltatni, a’ jutalmat a’ 
legjobb dolgozás’ írójának íte'ltetni, ’s kifizettetni.

A’ Casinó’Dircctiója által lúdósiiatván, hogy már bejöve olly penzér- 
tc'k, mellyrol czclomboz ke'pest végezhetek, és hogy rendelésem váratta* 
tik; ezennel szerencsém vagyon jelenteni, hogy sz.áz darab Csász. Kir. 
arany jutalmat leszek-ki egy Munkára, melly az itt következő felvilágosí
tások’ értelmében a’ fenntebb érintett Casinói Küldöttség által legjobbnak 
fog kikiáltatni.

Óhajtásom az itt előadandó nézésimben az, hogy a’ juialmot elnyerni 
kívánók az elejékbe lett kívánság’ lellyes ismérctébe jöhessenek, a’ Casiriói- 
Eggyesúlet’ tisztelt Tagjai pedig ebbéli iparkodásomat hathatós részvéte- 
lök által előmozdítani méltóztassanak.

A’ Franczia-liáborúk’ bevégezésc olta Európának minden miveltebb 
tartományiban eggy esztendőről esztendőre buzgóbbá vált törckedés fej- 
lette-ki magát, közhasznú Intézeteket alkotni, gyarapítani, ’s lökélete- 
sebbíteni.

Ez az emberiség’ nemesítésére ’s boldogítására törekedő szelíd lélek’ 
izgása, mint egyebütt, úgy a’ mi hazánkban is, m o st elevenebben érezteti 
magát mint ezelőtt ’s a’ közelebbi években olly Intézeteket látánk támad
ni magunknál, mellyeknck jóltévő rzéljaikat el nem ismerni nem lehet. 
Mindnyájan óhajtjuk hogy szerencsével haladhassunk a’ dicső »ir buzgó
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ű/.éscbcn; (le mindnyájan is értjük, hogy neTcünk itt több gátlásokkal kell 
megvívnunk mint azon Nemzeteknek, kik a’ nagy munkához hamarább 
foghatván, bennünket megelőzlek. Páld. ok: Anglia a’ foldmivcle's’ c's 
kézimunkák’ körebe csapó legújabb találmányoknak akadályok nálkül, sót 
nagy elómenelclc'vel, veheti hasznát; míg mi me'g azon eggyszerü Machi- 
nákat is, mellyek máshol és nálunk reg olta ismeretesek, nem ritkán 
csak káninkkal használhatunk. A’ Haza’ boldogságára törekedő igyeke* 
zctünknek szerencsc's vagy szcrencse'tlen sikere tclKÍt fokc'pcn attól függ, 
hogy annak legsürgetőbb szüksdgeit, és az oda vezérlő szereket és for- 
te'lyokat igazi szempontjaiból kaptuk c fel, vagy nem.

Nemzeteknek , mint személyeknek , azzal njuijthatunk igaz szolgálatot, 
ha az ő erkölcsi böcsöket magosbb pontra emeljük, ismereteik’ körét szé
lesebbre terjesztjük, könn3'ebb és kedvesbb cxistenliájok’ eszközeit szapo
rítjuk, és végre, ha ezen kedvesbb-letelek’ állandóságát a’ külső ’s belső 
dúlások ellen bátorságba tehetjük.

A’ Nemzeti boldoglctclnek ezen külömböző szerei közit vagyon eggy. 
melly a’ többit mind magtiban foglalja, tudnillik a’ hasznos ismeretek’ cl- 
lerjesztésc. Mert maga az erkölcsi Jóság is, a’ léleknek az a’ magassága , 
melly a’ legragyogóbb tetteket és érzéseket szüli, nem egj’cb , mint a' 
mivcltcteV magzatja. Magíít azon életünk gyönyörűségeit szaporító adót 
is, mellyet a’ világ három igen nagy része a’ kisded Európának esztendőn
ként fizet, korábbi isméreteinknek ’s tanúlásinknak köszönhetjük; maga 
az a’ mi bátorságunk is, mellybcn a’ külső és belső megbáboritások ellen 
rettegésen kivűl állunk, a’ tanulás és lelki miveltség’ erejétől veszi igaz ha
talmát. Egy szóval, az előrc-haladó lelki mivelttség’teremtő ereje az, melly 
az embert olly igen magosra cmelterícl azon vad állatok felett, kikkel neki 
legelső nyers állapotjában, midőn vélek még eggyütt lakék a’ sziklák üre
geiben, a’ Icgnyomorúbb élelem és exislentiája miatt viaskodnia kellett.

Eml)ertársaink, Java’ előmozdításában tehát ;i’ fő eszköz mindég a’ hasz
nos ismérctek’ elterjesztése m.arad. I)e mint reménylhctjük e’ fő eszközt 
mostani környülállásink köztt magunkévá tehetni? ez az, a’ mit szoros 
vizsgálataink’ tárgyává tennünk kell.

Közönségesen Vtalónak vagyon az clismérvc, hogy a' gazdagodásnak 
bizonyos lépcsőjén kell már állani a’ Nemzeteknek, hahogy a’ Tudomány
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cs Cultúra magasbb Icpcsójerc felhágni akarnak, l) Továbbá szinlon ligy 
nem szenved tagadást, hogy íscmzclünk meg nem eVlc-cl a’ hiri,okosság, 
nak azon szerencsc's állását> melly arra, hogy a’ kimivelioles’ páljáján le- 
nycs pontra emelkedhessek, múlhalallanúl megkiváni.niik. iMcrt nem 
eggyes házak temérdek gazdagsága, hanem az Ország’ számosai)!) Ilcnílci- 
nck maga jól-bírása hozza-clo azon szerencsés pontot, .a’ mi a’ tudomány 
és iparkodás gyar.ipodására szükséges. Így peld. ok. a’ hclsu iparkodásra 
bizonyosan jóltevóleg fogna halni, ha köze'pvagyonii llcndeínk, jövcdcl. 
mciknek raegszapoi'iiása állal, a’ kc'zmüve'ssc'g’ ke'szíimenYcil fogyaszthat
nák; az atyák, jól bírván magokat, azt fognák óhajtani, hogy gycrinckeil. 
nemesebb ’s bővebb nevelést kaphassanak, ’s ezen ohajtávsok azt vonná 
magaulán, hogy nálunk is megszaporodnának a’ Nevelő johh Intézetek; 
’s altaljában minden nemeiben a’ tudományi isme'rctcknek elóhh lógnánk 
állani mint most, midőn a’ haza’ lakosinak nagyobb részénél a’ tudomány i 
ragyogó előlc'pe'sekct az élelem gondjai vagy hátrálják, vagy cl is fojtják.

De melly módon keressük a’ Nemzeti Vagyon' cl annyira óhajtandó 
megszaporodását? Magj-ar Ország a’ maga geograpbiai fekvésére nézve, 
nem alkalmas, hogy itt külföldi termcsztmények’ vására légyen; nem bír
ja-a’ gazdagodás’ külső forrásait, péld. ok. Keleti ’s Nyugoli Coióniákat ; 
a’ nyerés éget-hozó Fabricátumok’ készitéséhez sem elég lőkcpénzcink 
nincsenek, sem járatosságunk.

Egy módunk van a’ Nemzet’ nagyszámú osztálya közli icbelóségcl 1er. 
fcszlcni-el, ’s szerencsénkre eggy hatalmas és bizonyos mód, ludnillik

I )  A ’ m i t  m á s o d ik  F r i e d r i c h  P r u s s z i a i  K i r á ly  N á m e t- O r s z á g  fe le t t  1 7 7 5 . i t í l l ,  az  n a g y  r á s z L tn  

r á n k  is  i l l ik :  II  a  fa l lu  c o m m e n c e r  p a r  la  c u l tu r e  d e s  I r r r c s ,  e n s u ite  p a r  1rs m a t i u f a r l i i r c s , 

e n f in  p a r  u n  f a ib l e  c o m m e r c e .  A  m e s u r e  q u e  c e s  é la b l is s u r n c n ts  s 'a f f e r m i s s e n t ,  l ia i t  u n  

b i e n - ê t r e  q u i  e s t  s u iv i  d e  1' a 'i s a n c e ,  s a n s  l a q u c l lo  te s  a r t s  n e  s a u ro ie n t  p r o s p é r e r .  L e s  m u 

s e s  v e u le n t  q u e  le s  e a u x  d u  P a c to l e  a r r o s e n t  le s  p ic i ls  «lu i ’a rn a s s o .  11 fa u t  a v o ir  tiu  q u o i ' 

v iv re  p o u r  s ’ in s t r u i r e  e t  p e n s e r  l ib r e m e n t .  A u ss i A th è n e s  l’e m p o r t a - t - e l l e  s u r  S p a r te  e n  fa it 

d e  c o n n o is s a n c e s  e t  d e s  b e a u x - a r t s , ”  —  „A * k e z d e t e t  f O ld m iv c lé s  á lta l  k e llc  t e n n i , to v á b b  

, , a ’ k é z îm f iv é s s é g r c  l à r t c k -  á l t a l , ’s  v é g r e  a ’ m f g  a k k o r  c s e k é ly  k e r e s k e d é s r e .  A ’ m e l ly  m é r -  

, . l é k b e n  e z e n - I n t e z é t e k . g y a r a p o d n a k ,  a b b a n  l é p - b e  a z  é l e t 'k ö n n y e b b s é g e  , n u l l y e t  o s).ián  

„a*  ió l l é le l  é s  b ű v e tk e d é s  k ö v e t ,  m i n é lk ú i  m e s t e r s é g  n e m  v irá g o z h a t.  A ' M ú z sá k  . u t  a k a r -  

„ ¡ á k  ,  h o g y  a '  P a r n a s s z u s *  lá b a i t  a z  a r a n n y a l  fo ly ó  P a c lu l t is  á z ta s sa , f l ln i  k e ll  tu d n i  a* ki ta -  

„ n u i r i i  *5 e lm é ié t  s z a b a d o n  k i fe j te n i  v á g y ó d ik .  K z v a la  o k a ,  h o g y  .A thén  .a' l iu lo in á n s o k  é i 

„ m e s t e r s é g e k ’ m e z e jé n  is  f e l f i lm ú l ta  S p á r tá ’."
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áldott földünknek czc'lcrányosabb, ¿rlelmesebb, gondosabb mivele'se. De 
ha a’ íbldmivele's’ fontossága me'g a’ virágzóbb Nemzeteknél sem becsúlte- 
tik tellycs e'rdemc szerint; sót ba azon hasznok, mellyek a’ fóldmivelós- 
ból, a’ Ncmzcii gazdaságnak ezen legközelebbi, Icgalkalmatosb, Icgbíztosb, 
Icgiariósb, ’s legjóltévóbb forrásából erednek, gyaki’an utána tótcinek 
azon egyebnemú hasznoknak, a’ mik távolabb, alkalmatlanabb, bizony
talanabb, mulandóbb, és mind morális mind physicai tekintetekben kevésbbd 
jólic'vó kercsrae'nyck’ ágaiból merítetnek: mennyivel inkább kell ezen eset
nek nálunk találni helyt, hol a’ fóldmivelós még olly távol áll a’ maga tö- 
kclelesse'ge'tól!

Az ezen tárgyban forgó elóitéletckct megvívni, ’s termelccny földünk
nek ügyesebb ’s munkásabb használását előmozdítani — ez volna ügy, 
velem, mostani helyheztetésünk ’s ismereteink mellett, a’ legvalóbb le'pc's, 
a’ Nemzeti vagyonosságot feljebbre emelni. A’ kereskedési iparkodás’, az 
crkölcsiség’, a’ tudományok’ gyors gyarapodása, ez után minden bizonnyal 
nem maradnának cl sokára; mert ezek mindenütt nyomban követik a’ 
Nemzeti gazdagságot, mcllynek kútfeje, minde'g c's mindenütt, a’ szorga- 
lom és okosság ííllal vezérlett fóldmivelc'se volt c's lész.

Ijle'sünknek szűkén nic'rt tartóssága nem engedi, hogy ezen állításimat 
a’ mint óhajtanám, hosszasabban fejtegessem. Megkell tehát azzalele'gcd- 
ncin, hogy csak rövideden először ne'melly nagy c'rdcmű Vizsgálók’Ítéletére 
tehetek úlasításokat, ’s másodszor a’ történetek’ bizonyítására.

Kiki érti, hogy a’ fold nem azért mivcllctik, hogy annak termése csak 
magát a’ főldmívcst táplálja, hanem hogy több icrmcsztcssék, mint a’ mire 
.annak van szüksége. Az a’ mi ezenfelül felmarad, az szerint .a’ hogy a’ 
munka czélarányos volt, vagy nem volt, nagyobb vagy kissebb; az teszi 
a’ tulajdonos’ bevételét, az táplálja a’ Kereskedőt, Kézművest, Fabricánsf, 
.V hon’ Tiszlviselőjit, és mind azokat, kiknek a’ főldmivelés nem dolgok; 
’s Icg nevezetesebb ága az Országiás’ jövedelmeinek. „ A’ lermesztmények- 
,,nck ezen eladható része tehát fő forrása nem csak a’ polilicai erőnek, ha- 
.,ncm a’ személyes használatoknak is. Ha nincs több mint a’ mire a’ ter- 
..mesztőnek szüksége van, (ide nem értvén némclly igen ritkanemúkör- 
,.n\ülállásokat) nem lesznek virágzó városok, nem lesz földi vagy tengeri 
,.kaf()naság-, nem gyarapodnak .vSzép Mesterségek és Tudományok; nem
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„külföldről vett kcllemei az életnek; nem lesznek luxus’ szerei; nem azok 
„a’ szebb Eggj'esúlclek, mellyek nem csak a’ társaság’ eggyes tagját emelik 
„fenntebbre, hanem a’ magok jollevo behatásaikat a’ társaság’ cgc'sz inas. 
„szájára is kiöntik" így ítél Maltlius. 2 )

Montesquieu azt állítja, hogy a’ íoldmivelcsnek, a’ minden Fahrikák’ 
legnagyobbikának, korábban kell virágzani mint forgásba azon kereskedési 
portékák jőnek, mellyckct ncmesbb Facricátumoknak nevezünk; és hogy 
csak akkor kell, clébb ugj'an csak honi, végre oszlán külföldi icrincszu 
ményeket is feldolgozó Fabrikáknak állítatni, minekutána a’ foldinivclcs 
a’ maga virágzásának nevezetes tetőjérc hága-fcl.

Minekutána Angliában még inkább cltcrjcdett az a’ incggyózódcs mint 
mindenütt máshol, hogy a’fold az, melly mívclcs alá jutván, a’ feldolgozás, 
hoz megkivántalü durva tcrmcszlményeknck legnagyobb részét adja; hogy 
a’ Földes-Urak és mezei Gazdák, a’ Kereskedők portékájiknak,és a’ fahií- 
cátumoknak legszámosabb vásárló]!; és hogy az egyéb népésség’ Icgszu- 
porábbrésze, ügymiint a’ mesteremberek, stbb. ezek állal foglalatoskod- 
tatnak’s tápláltatnak; sőt hogy a’ Hitelezők’ pontos kamalfizciésc is lógna, 
gyobb részében a’ íöldmivclletők’ vagyonosságától Függ; — példabeszéddé 
vála az Angolypknál, hogy a’ Nemzeti mozgás nagy lánczának a’ mezei gazda 
az első szeme. (It is tbc farmer who is the first link in the grail chain of 
national circulation.) —

Igy talála hasonló favalást Johnsonnak figyelmet érdemlő intése: ,, A’ 
„mezei gazdaság a’ legnagyobb mesterség, 's méltó hogy azt minden Kot-, 
„mányozó védje, minden Földes.Ur űzze, minden Természet. Vizsgáló 
„javítsa.“ Agriculture is the great art, which every government ought to 
protect, every proprietor of land to practise, and every inquii’cr in to na- 
turc to improve. 3)

Ezen’s ehhez hasonlító értelemben vágynak legnagy obb részben mind 
azok, kik a’ Nemzeti Gazdagság’ okai felől elmélkednek. De az emberiség’ 
illy fontosságú dolga felett elhatározó ítéletet hozni nem tartozik csupán 
a’ theorcticusok’ bírálása cIcTjc, hanem azt leginkább a’ tapasztalásnak ,

3) Maithut't Enquiry in to lient psg. lO.
3) Johnsohns Work» iö06. Vol. Xf. p. UiO.
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azaz, a’ Ncpek’ Históriájának, kell bébizonj-ítani. Nemünknek ez a’ hitelt 
leginkább érdemló oktatója bennünket, kivált a’ legközelebbi századokban, 
olly lörlénclckre utasít, mcllyekből én csak néhányat akarok megérinteni.

Spanyol-ország, melly három század ólta D éli-A m erikából temérdek 
kincseket meríte, agy agjának termékenysége m ellett is elszegényedve tűnik 
fel szemeink előtt 4) ; és a’ miként a* kemény kőszálat a’ Nap’ felelevenítő  
siígárai és a’ kútfők’ vize termékennyé nem  tehetik, hanem  aiTÓl Icszáll- 
ván , csak a’ m ívelt völgyinek adnak életet : ügy nem  tudták az új gazdag 
világ’ számtalan milliárdjai az annak parancsoló eggyellcn eggy Országot 
meggazdagítani 5), mert annak lakosai tudatlanok és munkakerülők vol
tak; hanem ezek a’ milliárdok általköltöztck annak határain olly Ország
ba, hol, a’ fiildmívclés, kereskedés, és Fabrikák’ czélcrányos űzésc állal, a’ 
munkás és ügyes népeknek áldássá válhattak.

Spanyol-országnak inségéliez és Porlugalliának ugyan azon okból ere
dő szegénységéhez, 6) örvendeztető ellenképet nyújt Prusszia Második 
Fricdrlchnck uralkodása vége felé. Prusszia, melly szembetűnőIcrmeTícny. 
ség, kedvező éghajlat, kűl segédfoirások, honi gazdagság nélkül, két és 
eggy negyedrész millió lélekkel, nyolez millió Státuskinccssel, és hetven
ezer hadi sereggel szállottFriedrichre, ennek a’Fejedelemnek halálával pe- 
fiig a’ Contincnsnek annyi sok és nagy Királyi ellen viselt huzamos és véres 
liáborúji után, hat milliónyi népességet, kétszázezer főből álló katonasá
got, emelkedő Industriát, és több mint hetven milliónyi Státuskincset 
miitalliaiott - elő. E’ tüneményt valóban Fricdrichnck katonai nagy Icl- 
kéból nem magyarázhatni, mei'l hosszas hadak végre magát a’ győzőt is

/ i)  A* S p a n y o l - o r s z á g i  S tá tu s  t e r h e  t i z e n h a t  m i l l i á r d  R e á l r a  m á g y e n ,  £ z t  b á r  c s a k  e g y  n e 

g y e d r e  s z á l l í t ju k  -  l e , m é g  is  o l ly  n a g y  s u m m á i  l é s z e n ,  m c l ly n e k  k a m a t ja  k i f i z e t é s é r e  S p a 

n y o l - o r s z á g n a k  m o s ta n i  m in d e n  jS v e d e lm c i  e lé g t e le n e k .

l 's l a r i z n a k  s z á m o lá s a  s z e r in t  l á Q i  o l ta  l y a S - ig  e g y e d ö l  a z  ú g y  n e T C z c lt  R e g i s t e r h a j ó k o n  l iz -  

f z e r  m il l ió  f o r in t  jO v e -b ó  a r a n y b a n  é s  e z ü s tb e n  S p a n y o l - o r s z á g b a ,  ’s  i g e n  h i h e t ő l e g  u g y a n  

a n n y i  m é n é  b é jc l c n t é s  n é lk ü l ,  D e  e b b ő l  i g e n  k e v é s  m a r a d o t t ,  m e g  a a  O r s z á g b a n ;  c s a k  k e 

r e s z tü l  f u to t t  r a j t a  , ’s a z o n  n c in z e tc ic b c z  v á n d o r l a , m c l ly c k  e z e n  m u n k á t l a n  t a r t o m á n y t  

m a g o k  s z o r g a lm o k ’ g y ü m ö lc s e iv e l  k i ta r to t tá k .  S T E I N .

0 ) K z e n  k ic s in y  O r s z á g  C o lo n iú j ib ú l  é s  C o l ó n iá j a i  á l l a l  S t á tu s  j ö v e d e l m e i b e n  e s z t e n d ő n k é n t  

m ii i lo g y  h u s z o n h é t  m il l i ó m  f o r in lo l  p .  p .  k a p o t t ,  é s  m é g i s  k é ts z á z n e g y v e n  m i l l i ó m  F r a n k  

.‘'i.iiM S a d ó s s á g a  v o l t  R a l b i  s z e r i n t ,  a ’ m e l ly  e d d ig  k ö n n y e n  f c l r a e h c t c l t ^ m in t c g y  h á r o m u á z

iiiillioM'ra. —
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elszegényítik. A’ lündökló jelenés fúkép a’ fóldmlvclés szerencsés követke
zése volt, mellyel ez a’ Fejedelem a’ bcTce idejében eszlcndónkcnl két mil
lió tallérral segéllelt 7) és elmondhatni, hogy valamint ez volt. eggyik fó 
eszköze népei’boldogílásának, ligy nagyságának is eggyik fó emléke vala.

Francziaés Német-orsziig, az utóbbikhoz számlálván Aiislriát (mclly- 
nek kereseti munkásságát a’ ritka nagylelkűséggel kikészített Polytcchnic.ai 
Intézet segélli) a’ megszaporodott productió, és a’ mindennemű munkák* 
czélerányosabb kivitelek által a’ legközelebbi harmincz esztendő alatt cre- 
jekben megnevekedtek, noha olly sok ízben valónak a’ sok költségekbe 
került és pii.szlító háborúknak véres piaczai. Franczia-ország pchl. ok, 
az utóbbi század vége felé eggy elejéntén igen mérséklett deliéit által a’ 
veszély’ szelére jutott; ellenben most a’ Státus .jövedelmének kilcnezszáz 
ölvennyólez millió Frankot tud nyújtani, (lássd az iÖ2 Q-diki Ihjdgctct); 
nem felejtvén, hogy az Egg^'csült Fejedelmeknek hétszáz millió Frankot 
vala kénytelen hadi - adóként fizetni, ’s kárpótlásul a’ Rcvolutio alatt szen
vedett jószágbeli veszteségekért eggy milllárdot rcndelc.

Bár mi szembetűnök légyenek az így foljebbre emelt szorgalom’ es 
ügyesség’ foganatjai, Anglia még is sokkal nevezetesebb tárgyat tc'szen 
élőnkbe, melly a’ gondolkozó fig)*clmét annál inkább érdemli 0), mivel 
minden bizonnyal Európának minden népeinél találtatnak némcllyek, bár 
kevesek, azon materíálékból, mcllycknck cggyesiié.séból Nagy - llrilania 
azt a’ csudálást érdemló hatalmat merítette: és azt várbaini. hogy a’ bírt 
Malériáléknak eszes használása máshol is nagy hasznot bajiaud, bár nem 
olly csillogót.

7 )  A ’ G r ó f  í l e r í b e r g ’ í r á s a ib a n  f e l l a l i l l a ln a k  â ïo n  J e g y s í s e k  , b ő g j  m in t  sc g ,‘I lc l!c  , fi m c l l j  

t i t m m á k k a l , F r ie d r ic h  a a  A g r ic u l lú rá l .  A 'm c a c i  -  g . t a J ik  k ö z t i  s z á n l ú - lo v . ik . i t ,  v e lő s re  g a 

b o n á t  é s  e g y é b  m a g o l  o s z t a l a ^ k i ,  's u t a t  n y í lo t t  a 'm e z e i  •  g .azdaság  l ’r o d iic lu r a a in a k  , K a- 

b r i k á k a t ,  C a n á l is o k a l  é s  ú l a k a t  k é s z i t e l v é n ,  a z  c i k e l é s r e .—

8} A u x  y e u x  d u  s a g e  la  p u is s a n c e  d e s  n a t io n s  e s t  u n  fa i t  q u 'i l  é tu d ie  c o ti i rn r  u n  n a li ir .a l is t t  

é tu d i e  u n  p h é n o m è n e ,  c o m m e  le  g é o m è t r e  é tu d ie  le s  v é r i té s  m a t h é m a t iq u e s ,  p o u r  e n  c o n 

n a î t r e  l e s  p r in c ip e s  e t  p o u r e n  d é c o u v r i r  le s  c o n s é q u e n c e s .  N c in z c le k *  h a ta lm a  i t i in d m  

„ b ö lc s  s z e m é b e n  o l ly  d o l o g ,  m c i ly e t  a z  ú g y  ig y e k s z ik  k i ta n u ln i ,  n  in t  a* N .a tu r3 Íis la  ta m 'il ji  

, ,. iz  é g i  t ü n e m é n y e k e t ,  m in t  a ' f ö l d m é r ő  a ' M a th é s is ' t a n í t á s a i t :  lio g y  c l i s n ié r h r s s o  a i  oV o- 

„ k a t ,  ’$ k ic s in á lh a s s a  a ’ k a v c lk e z é se k e t.* *  —  D U P I N .
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Kiki tudja, hogy Anglia a’ maga birtokai állal a’ Világ* négy részéiben 
a’ legfőbb hatalmasságok közzé tartozik, az ötödikén pedig csaknem 
egyedrd uralkodik, azt népesíti és miveli. Tovább bogy annyi ember sem
mi más Országban nem részesül az élet’ könnyebbségeiben *s örömeiben 
olly méi-tckben, mint az Angoly a’ maga honjában. 9 ) *S mi teremte ne- 
kik ezt a’virágzó boldoglélet? Számos Coloniájik, és külföldi kereskedések 
gyarapították ugyan, de annak fő ok'ai bizonyosan nem voltának. Mert 
jicid. ok. míg Éjszaki - Amerika magát még szabaddá nem tette, kiki úgy 
Ilivé, hogy ez az Ország az, honnan Anglia a’ maga tengeri erejét és ke
reskedési hatalmát szedi; és még is az Angliai Marina kélannyivá leve 
mint előbb volt, miolta az negyvenezer Amerikai születésű Matrózokat 
vesztclt-el; és még is a’ miolta Amerikára adót vetni megszűnt, négj'szc- 
resen szaporodtak meg az Anglia’ jövedelmei. Ha mindazáltal ellenére az 
emlilclleknek, és a’ Spanyol és Portugall-országok felhozott példájának, 
valaki még is kételkcdhctneT!: azon, hogy valamint az emberi testben a’ 
Icgcrősbb és legnemesbb részek’ haszna is a’ szív’ egésségcs volta ’s rendes 
munkálkodása által eszközlöltvérkerengéstől függ; úgya'Colonlák és külföl
di segédforrasok a’ Nemzetek’ javára valamennyire csak azon esetben fog
nak szolgálhatni, ha az anyaországnak eszes és rendes belső serénysége 
altul czélerányos impulsiót kaptak — ezen előítélet helytelenségét azittmln- 
gyárl előadandó történt dolgok világosan és tcllyesen bébizonyíthatják :

9 )  A ’ S z e g é n y e k  . f a x á ja  n e m  b iz o n y i lh a l  c l l c n k e z í l f ,  m o r f  a ’ S z e g é n y s é g e i  s e m m i  O r s z i g l á s  n e m  

t á v o r t a l l i a l j a  e l  e g é s z e n ;  's  a ’ m i O l . 'U i in k n a k , T ú l j a i n k n a k  ,  O r o s z a in k n a k  n a g y  r é s z e  é p e n  

ú g y  i jn 'i l l ie ln e  a 'S z e g é n y e k  -  T a x á já n a k  , m in t  a z  A n g l ia i  F á b r ík á k ’ n a p s z á m o s a i k .  S e m  a ’ 

I l i b e r n u s o k ’ s z á n a k o z á s t  é rd e n i lA  á l la p o t ja  n e m  l io z a lb a l ik  • Tel e l l e n é r e  a ’ m o n d o t t a k n a k  , 

m e r t  S i m o n d  s z e r in t  m in d e n  H i b e r n u s r a  Hz t io ld m e z ő  e s i k ,  m íg  F r a n c z i a - O r s z á g b a n  és  

A n g l iá b a n  c s a k  n é g y ,  é s  m fg  H o l l a n d iá b a n  m in d e n  e m b e r r e  n e m  lU b b  m in t  c s a k  e g g y .  A ’ H i-  

b e r n i a ’ ín s é g e  f ő k é p e n  a ’ n é p '  t u d a t l a n s á g á b ó l  é s  k o r h o ly s é g é b ó l  v e s z i  e r e d e t é t .  D u b l i n b a n  a ’ 

h á z a k  s z á m a  n e m  té s z e n  ü t  e z e r e t , e l l e n b e n  s e r ,  b o r ,  p á ly in k a  c s a p s z é k e  e z e r  k é ls z á s z  v a g y o n .  

F a lu k b a n  a ’ r o s s z  m é g  n a g y o b b ;  o l t  m in t e g y  c g y  h a r m a d a  a 'h á z a k n a k  k o r c s m a , S k ó tz ia  

i z á z t ia r m in c z  e s z t e n d ő  e lő t t  m é g  c iv a d ú l t a b b  á l l a p o tb a n  v o l t  m in t  m o s t  I l i b e r n i a ,  e g y  1 6 9 8 . 

é l t  í r ó  a z t  b e s z é l l i ,  h o g y  k é ts z á z  e z e r  n y o m o r u l t ,  é s  g o n o s z té v ő  e m b e r  l a k h e l y  n é lk ü l  v o l t ,  

's  h á z ró l  h á z r a  j á r t  k ó ld u ln i .  E g g y  k e v é s s e l  a z u tá n  b é h o z o l t  E g g y h á z i  's  N e v e lé s i  I n t é z e t  a '  b o l 

d o g ta l a n  h o n t ,  e g g y ik é v é  t e l t e  a ’ l e g v i r á g z ó b b a k n a k ,  r e n d h e z  l e g in k á b b  s z a b o t t a k n a k .
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Anglia csak a’ Lord C h a t iu n ’ Minisloriuma nlallkozdc úii;isi crohm  
a’ maga ncvekedéscl. A z ó  kormánya akut kc/.dc a’ Nemzet, liál)onijiiiak 
közepette, a’ belső comm unicáilót a’ legLcrlicsbb dolgozások állal inegköii- 
nyíleni. Peld. ok. Anglia szinte n áö -ig  eggy mesterséges líncaliajó/.ással 
sem bírt, ’s ölven esztendővel később clke'szidl Canálisainak liossza ötszáz 
gcograpbial ölne'l többet teve. Az lítak, a’ főváros’ szomszédjában is, meg 
aVmult század’ kezdet e'n rosszul voltak csinálva, rosszul voltak tartva: most 
a’ nagy sziget’ lég távolyabb pontjaiban is számtalan jólkeVzűlt cs jóltartott 
lilák csapdosnak egy^másba. Az illynemíi számtalan rehilszabások fclcle- 
vcnítellelv. a’ belső közösülést, c s  a’ honi agricullúrál, mcllyck a’ ma- 
gok részekről az anyaországot olly erőbe ’s munkásságba bozák 10), mcl- 
lyeknek sikerek példa nélkül vágynak. Példa ndlkúl mondom; mert 
Második Kái'oly me'g IÖ72. a’ csupán 1,328,526 font Sterlingből állii 
Státus • adóssága’ fizcte'sc't kc'nylclen vala felbe szakasztani: most pe
dig, Malcbus szerint, a’ Státus jövedelmei 572—600 Millióm forintot p, p. 
azaz, cge'sz Európa Státus jövedelmeinek eggy harmad reszel, teszik 11) — 
Példa nélkül vagymak, m ondom  továbbá; mert hogy Angliának moslani 
állapolját kevés szóval adjam elő , ezt kell mondanunk: „Anglia, a’ maga 
három kisded Királysága’industriális kincséiért a’ Világnak minden kincsei 
magáévá cseréli-bc.“

Magyar-ország, m int fenntebb már einlítcictt, soha sem Ígérhet hasonló 
foganatosságot iparkodásainak; de annak elnézése, Imgy magában,,a’ kül
földi segédfoiTásokkal olly bőven bíró Angliában is, a’ Státus’ batalmái 
leginkább a’ honfőld’ mivclésc m ozdította’s mozdítja elő (— A’ mezei gaz
daság 1814* észt. nyerési-adó czím alatt 6,433,475. font Sterlinget fizetőit, 
midőn a’ kereskedés és mesterségek nem ezen sumniának (̂ s¡lk feléi is;

1 0 ) A »  eggy K ő s t é n - k c r c í k c d ő s '  N e w c a s t le  és L o n d o n  k ö z l l j n é g y c z e r  f ia ta l M a trú /.o k r ia k  .No

v e l s ,  é s  e z e r  k o r o s  M a tr ő e o k n a k  á p o ló  h á z ú i  sz o lg á l. C o o k ,  a ' h í r e i  V i lá g -k ö rf i ll ia jó z ú ja  , é lte  

t 3 - d i k  e s z t e n d e je  ó l ta  a ’ t o - d ik á ig ,  i l ly  K ó s z é n l ia jó n  sz o lg á la .

1 1 } M a lc h u s n a k  „ S l a l i s l t k  u n d  S t a a t e n k u n d c "  c z im ű  m u n k á ja  s z e r in t  N a g y  O r i ta n n iá n a k  St.íl<i«- 

jS v e d c I n a e i ,  k Q lő m b fé le  id ő  p o n t o k b a n ,  e g é sz  E u r ó p a  S tá tu s  - ¡ó v c d e l ra e in c k  m é g  lu g y o h l ,  

r é s z é t  t e t t é k ,  's  f a lá n  f e l é t . —
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tudnillik, midón ezek csak 3,021,187 font Sterlinget 12) —)lÖkc'leles biztos- 
ságúl Icbcl neliünk az eránt, hogy a’ szorgalommal e's ügyessc'ggcl úzölt 
agriculiura a’ haza 'egc'sz nc'pesse'ge'nek illőbb e's könnyebb ’s kedvesebb 
letelt fogna szerezni. Ezenfelül a’ moralitás e's a’ házndpek’ boldogsága 
semmi által nem terjesztetik el annyira, mint a’bennünket tápláló honfold- 
mivcle'sc e's az ehhez való szoros ragaszkodás által: e's a’ mint Cicero mond
ja: »Mind azon dolgok közül, a’ mellyek valami hasznot hoznak, semmi 
..sincs jobb, semmi jutái masabb, semmi kedvesebb, ’s szabad emberhez 
„méltóbb, mint a’ fóldmivele's. “ 13)

Aze'rt, tisztelt Uraim, ne hagyjuk ezt a’ terme'szet állal boldogle'telre 
rendelt földet az Agricultúra további lassú űzc'se által me'g inkább el- 
szcgc'nyedni; hanem minthogy a’ Haza e's Emberise'g mindnyájunk clóii 
szent, legyünk mindnyájan is a* bc'kcsóg’ mindenikünkre jóltevoleg ható 
Mcslerse'gcinck clicrjesztc'se'ljcn pe'nzbeli e's elmebeli tchetse'gcink szerint 
munkások. Me'lyen tisztelt Fejedelmünknek buzdító javalása, a’ Haza’ sze
reidé, 's az az öne'rzós, melly a’ jó’ elkövetc'sc't mindég követi, lesz jutal
ma a’ ne'p’ oktatására ’s boldogíiására inle'zetl ig)'ekczeiinknek. En re'szom- 
ról szerencse'snek tartom magamat, hog)' a’ nag)' czél felé, bár csckc'ly le'pc's. 
•scl elindúlni mertem; mert nem a’ siker’ nagy volta, hanem a’ szánde'k' 
t iszlasáffa boldo^it.

l a )  I t  m a y b e  p r o p e r  to  a ta t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  i n c o m e - t a x  a n  t 8 U |.  t h e  l a s t  y e a r  t h a t  t h e  a s -  

s e a s e m e n l s  v r e r c  i m p o r t e d  u n d e r  a l l  i t s  s e v e r a l  h e a d s  :

1 .  A g r i c u l tu r a l  C la s s e s  . . . . .  6 ,4 3 3 ,4 7 5 .

a .  C o m m e r c ia l  C la s s  1 ,0 0 0 ,0 0 0 .
3 .  P r o f e s s io n a l  C la s s e s  . . . . .  1 , 0 1 1 , 1 8 7 .

4 . T a x  o n  t io u s e s  . . . . .  1 ,6 1 5 ,9 3 9 .

5 . T a x  o n  th e  f u n d s  . . . . .  3 ,0 0 4 ,8 6 1 .

0 .  P r o v in c i a l  O f f ic e s  . . . . .  1 8 8 ,9 3 1 .

7 . \ a v a l  , M il i t a r y  u n d  C iv il  e s ta b l i s c h r a e n t  -  9 1 4 ,3 1 1 .

T o t a l  g r o s s  a m a u n t  L ,  1 5 , 1 9 8 ,7 0 6 .

T h e  n e t  p r o d u c e  s r a s  1 4 ,5 4 3 , 1 7 9  I. o f  w h i c h  f o r e ig n  c o m m e r c e  d id  n o t  p r o b a b l y  p s y  h a l f  a 

l u il l io n  , S I N C L .M K ’s C o d e  o f  A g r i c u t lu r c .

i J '  O m n iu m  r e r u i n  , e x  q u ib u s  a l i q u i J  a c q i i i r i tu r  n ih i l  a g r i c u l t u r a  m e l i u s ,  n ih i l  u b c r i u i  , n ih d  

d u l c i u s , n ih il  I io m in o  l ib e r o  d ig n iu s .  —  C ic e r o  d c  O ff ic .
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G a z <1 a s á g i - t á r g y i 'i

J u t a l o m - 1 r á s.

Ezen Juialomirás cze'lja az, hogy hazánkban a’ czclcrányoshl) és szor- 
galmalosbb Mezei-gazdaságot, a’ kornyúlállásokhoz kcposl. minél lökc'lc- 
tesebben előmozdítsa, e's hogy fókc'pen a’ kissclib lliriokosoknak ’s (iaz- 
daságbeli-Tiszteknek használjon. Az író legyen tehát rajta :

1) hogy Ilonkája könnycn-e'rlhclo, e's az Olvasót magához vons/.<) 
.slilusban dolgoziasselc. Továbbá

2) Tanítása a’ Magyar.országi Mezei-Gazdák' kürnYÍilállá>iboz le
gyen alkalmaztatva. A’ Kúlíoldi legjobb példákból is egyedül az ollyakat 
hordja-fcl tehát, mcllyck itt is munkákba ve'lcthctnck.

3) Foglaljon magában tanításokat a’ Mezei e's Házi-Gazdaságnak 
minden ágaira nc'zve; mulassa-ki mclly kedvezú befolyása van e’ dolog
ban a’ rend’ szci'ctete'nek; ’s adjon tanácsot, mint szoktaltassanak a'gyer
mekek jókorán a’ rend’szeretcte'íicz e’s szorgalomhoz.

4) Nagysága Ic'gycn ollyan, hogy középszer bctúkkcl húsz vagy 
harmincz ívet nyomtatásban eltólthesscn.

5) Irathatik magyar nyelven kívül nemet cs deák nyelven is, mivel 
úgy lehet remc'nylcni, bogy mcnne'l nagyobb lesz a’ concurrenlia, annál 
jobb feleletek fognak a’ kiteli jutalom keVdesre bcküldclni. Ks ba talán a’ 
megkoronázandó felelet nem magyar nyelven volna írva, az elebb ma
gyarra fog fordítalni, hogy meg koronázlassek. Kgyeboránl a’ kérdés fel
tevésénél a’ czél az lévén, bogyakárnudly nyelven hcszéllu Hazánk’ fija- 
inak használjon , a’ jutalmat nyert írás minden hazánkban elterjedtebb 
nyelven világot fog látni.

6) Küldessék-be a’ Pesti Gasinói-Eggycsúlctliez legfeljebb Április' 
végéig a’ jövő I82g. esz*.

l )  A* minden kívánságoknak megfelelő Munkának julalimil száz 
darab Cs. Kir. aranypénz fog Ítéltetni. Ila pedig ¡Ilyen bcküldclni nem ta-
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látna, liĵ y ;i7. ahhoz Icgközclchh-járó, cggy holvcn aranyhól álló Acccssilct 
nycrcnd.

A’ Pesti Casinó mind azokat , a’ kik magokat meghíva ¿rzik az Hlyen 
munka’ kidolgozására, felszóllitja hogy ezen jutalomc'rt a’ pályára le'pjc- 
nck - ki.

A’ Szorzók magokat meg nem nevezik, de Értekczíísekct eggy szabad 
kejek szerint választandó Emle'kmondással jcgj'zik-meg, ’s az melle' eggy 
lepecse'fcit cze'dulát zárnak, mclljmek boritc'kjára a’ választott Emlc'kmon- 
<lás íratlalik, cs a’mclly hclól a’Szerző’nevet c's lakhelye't foglalja magában.

Csak a’ megkoronázott Jutalomírásiioz, vagy Acecssithez tartozó fog 
felbontaftatní; a’ többi fel nem bontva c'gcttetik-cl.

A’ Be'küldók a’ Casinó DIrectoraitól eggy a’ választott Emlekmondás- 
sál mcgjcgyzelt Nyugtatót vesznek, mclly a’ Munka’ benyújtójának fog kia- 
(látni.

A’ megkoronázott Jutalomirás, vagy a’ mellymck az Accessit’ jutalma 
Ítéltetett, a’ Casinó’ birtoka marad, és a’ Casinó különös cngcdelmc nélkül 
sehol kinem nyomtatathatik.

Azon Értekezések, mellyck jutalmat nem nyertek, a’ Casinó’ Dírcctiója 
állal fognak Pesten kiadattatni annak, a’ ki az Emle'kmondással meg- 
jegyzclt Nyugtatványt ott clómutatja.
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A SZEGEDI ZSÓTÉR HÁZ ÉPÍTÉSE 

I

A szegedi Széchenyi-tér, Szeged főtere, hazánk egyik legharmonikusabb, jó 
benyomást keltő tere, ami a téglalap alakú teret körülvevő paloták egységes párkány- 
magasságának köszönhető. A kétemeletes épületek nagyjából meg is határozták 
a városkép jellemző sajátosságát, amit még hosszú ideig tekintetbe vesznek a város- 
tervezők és építészek. Ez idő szerint úgy látszik, hogy a térnek jelenlegi képét lénye
gesebben nem változtatják meg. Inkább javították a teret a közelmúltban azzal, hogy 
a tér északi oldalán levő 6. sz. épületet emeletráépítéssel összhangba hozták a tér 
többi kétemeletes párkánymagasságával.

A teret különben Stübben, egy német városépítész 1924-ben úgy említi, mint 
amely példás térkompozíciójával hat. Nagyszerű térhatását a közepe felé lejtő út
vonalaknak köszönheti és az azonos magasságban tartott főpárkányoknak, amire 
fentebb is rámutattunk. Első látásra nyilvánvaló, hogy részleteiben több helyen 
szépítésre, javításra szorulnak a tér épületei.^ Ez érthető, hiszen a tér olyan korban 
alakult ki, amikor a várostervezés egészséges elgondolásait a fennálló társadalmi 
és gazdasági viszonyok következtében teljesen végigvinni nem lehetett. Az 1879-es 
árvíz után mondhatjuk, újból létesült a város és elsősorban alaprajzában tudták 
— igaz nagy harcok árán, — keresztülvinni a tervezők akaratát.

A tér észak-keleti sarkától a tanácsházáig terjed a város egyik impozáns épülete, 
az ún. Zsótér-ház, amely elsősorban tömegével vonja magára a figyelmet. Az épület
ben a klasszicista elemeken itt-ott, főleg a második emeleten, romantikus vonások is 
felcsillannak. Építéstörténetének egy szakasza, amelyet alább ismertetünk, egyben 
a város történetének is érdekes fejezete. Megjegyezzük, a város építés-kultúrájával 
foglalkozó művek az épületről alig tesznek említést, csak annyit, hogy létezik. Nem 
ismerik keletkezése történetét. Pedig egy igen bonyolult építési szakaszon átment 
épülettel van dolgunk, amely ma úgy tűnik, hogy az épületet egy időben, egyszerre 
hozták létre. A  három oldalával utcára, homlokfalával pedig a Széchenyi térre néző 
épülettömbnek csupán a hátulsó frontja (Bajcsy-Zsilinszky utca) árulja el, hogy az 
többszöri hozzáépítés után nyerte mai alakját. 1950 óta a Zsótér-ház a szegedi járási 
tanács széképülete lett, s a jelenleg folyamatban levő átalakítása, főleg belső elren
dezésére és a födémek megerősítésére, valamint az eddigi padlástérnek hivatali 
helyiségek használatára való átépítésére terjed ki. Külső megjelenésén is végeznek 
némely változtatást, mert a padlástér ablakainak új vágatot adnak.

Igen fontos a belső kiképzés. Az emeleteken három traktus van; az udvar felőli 
folyosó, azon belül a homlokfalak felé két sorban helyiségek. Ezek közül a folyosó

* Bálint Sándor— Pálfy-Budinszky Endre: S z e g e d  v á ro s  m ű s z a k i  k i a l a k í t á s á n a k  te r v e .  S z e g e d  
1 9 4 3 . S o k s z o r o s í tá s .  19— 2 0 . o ld .  S z e g e d i  Á l la m i  L e v é l tá r  K ö n y v t á r a .  J. Stübben; H a n d b u c h  d e r  
A r c h i t e k tu r ,  L e ip z ig  1 9 2 4 . S z e g e d d e l  f o g la lk o z ó  r é s z e k :  4 4 , 17 5 , 1 94 , 2 0 8 , 4 6 5 ,  6 2 5 .
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és a homlokzatok felöli szobák hivatali célra alig használhatók. Az Országos Mű
emléki Felügyelőség hozzájárult ahhoz, hogy az emeletenként a folyosók középre 
kerüljenek. Ezek szerint a folyosókból szobák fognak nyílni az udvar és a homlok
zatok felé.

Az épület külsején a jelenlegi átalakítás előtt 1961-ben végeztek tatarozást. 
Ekkor „klasszicizálták” teljesen a Zsótér-házat. Idők folyamán, az eredetitől eltérő 
és rárakott elemeket lebontották, mint a két homlokzati első emeleti erkélyt. Számot
tevő egyszerűsítést végeztek a hátulsó homlokzaton. Újra vakolták és szürkéskék 
alapszínen világossal hangsúlyozták ki a párkányokat. A belső szerkezetet átalakítá
sok nem érintették, így továbbra is nyilvánvaló maradt, hogy az épület eredetileg 
nem irodai célokat szolgált, hanem lakóház volt, földszintjén pedig üzlethelyisé
geket alakítottak ki. Az eredeti stílusban történt felújítást az ÉM. Szegedi Tervező 
Vállalaton belül, annak egyik építésze Berniczky József végezte az Országos Mű
emléki Felügyelőség jóváhagyásával.*

Mielőtt az épületet ismertetnők, vessünk néhány pillantást az épület környeze
tére, elsősorban a térre, amelynek az épület homlokfalával a legterjedelmesebb 
objektuma. A szegedi polgármester egy 1942-ben kiadott intézkedésével elkészíttette 
a város művészi kialakításának tervét. Ebben többek között rámutattak a térnek 
harmóniát rontó elemeire, mint amilyen a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár (ma 
Országos Takarékpénztár és Állami Biztosító szegedi fiókjai) széképületének szecesz- 
sziós homlokzata, amelyet akkor még leegyszerűsítésre javasoltak. Jó architektúrájú
nak minősítették a Jerney-féle házat. Ennek főpárkányát tartották akkor is követen
dőnek. Rámutattak egyes épületek kirívó képére, mint a takarékpénztárral szemben 
levő háromemeletes bérház kupolájára, amely indokolatlanul monumentalitást 
mutató, öncélú, üres forma. Emeletet kívántak a 6. számú házra, amely 20—22 év 
után meg is valósult.* A keleti oldal házai művészileg jelentéktelenek, mégis a bíró
sági széképűiet és a posta magasabb épületei hatásosan zárják le a sort. A  kedvező 
tömeghatás teszi azokat harmonikussá. A déli front klasszikus nyugalma, nemes 
egyszerűsége tökéletes. (Kis Dávid-palota, Új Zsótér-ház, Aigner-ház). Legzavaro
sabb a nyugati térrész, ahol nemcsak a párkánymagasságok változnak, de a függő
leges falsík is megtörik, így épp a Zsótér-ház és a volt Népbank, ma Nemzeti Bank 
fiókintézete melletti egyemeletes, klasszicizáló Grün Orbán-ház került hátrább 
(Széchenyi tér 13). Az építészeti historizmus sikerült példánya, a Városháza alkotja 
a nyugati térfal díszét, amelyik úgy tűnik, hogy ennek a térfalnak közepén áll, való
jában annak jobbfelére esik. A szomszédos Zsótér-ház tömegével és komorságával 
még inkább könnyebb hangulati elemet biztosít a városházának. A  kis épület így 
vált természetszerűen is a város központjává. Amit a Zsótér-ház hátrányául rótták 
fel (az idézett kialakítási tervben), hogy néhány méterrel beljebb került a homlok
fala. Mert a városháza kijjebb épült, ez egyenesen kedvezőbb mindkét épületre 
nézve. Ezzel a Zsótér-háznak nagy tömegéhez nagyobb a perspektíva, ugyanakkor 
előbbre került a városháza, ami végeredményben jelentékenyebb, értékesebb és 
jellegzetesebb épület, mint a Zsótér-ház.

Az épületet 1957-ben műemlékké nyilvánították és az 1966-ban készült Csongrád 
megyei műemlékek jegyzéke úgy említi, mint amelyet 1830 körül építettek. Az épü
leten levő táblát 1961-ben helyezték el s ezen az 1942. év van feltüntetve.* A  szegedi

* S z e g e d  M j.  V á r o s i  T a n á c s  V B  É p í té s  é s  K ö z le k e d é s  o s z tá ly a  V á r o s k é p i  é s  M ű e m lé k v é d e lm i  
a lb i z o t t s á g  i r a t t á r a .  2 ^ ó té r  h á z  I S  sz .

’ Bdlint-Pálfy-Budinszky i . m .  19 .
‘ V á r o s k é p i  é s  M ű e m lé k v é d e lm i  A lb i z o t t s á g  i r a t t á r a .  Z s ó t é r - h á z  15 sz .  C s o n g r á d  m e g y e  m ű 

e m lé k je g y z é k e . O r s z .  M ű e m lé k i  F e lü g y e lő s é g .  B u d a p e s t .  1 9 6 6 . 1 8 .
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I. ábra. A  f ő té r i  ( S z é c h e n y i  t é r i )  h o m lo k z a t

2. ábra. A  F e r e n c  t é r i  ( m a i  M á v  ig a z g a tó s á g  fe lö li)  h o m lo k z a t
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városi levéltár irataiban sem az építés kezdetére sem a befejezésére nem kerültek 
eddig elő bizonyítékok. Az építés kezdetéül feltüntetett évek csak az épület egy 
részének építésére vonatkozhatnak. Az iratokból ugyanis kitűnik, hogy az épületet, 
amelynek régibb, éspedig a városháza felé eső déli szárnyát és a homlokfalnak nem 
egészen a bejáratig terjedő részét báró Dercsényi Pál építette. A  szeszgyár alapító 
az épületét a hozzátartozó telekkel együtt, amely a Budai Országúiig (ma Kossuth 
Lajos sugárút) a Fő (Széchenyi tér) térre és a Ferenc térre (MÁV Igazgatóság) terjedt, 
eladta a város egyik leggazdagabb vállalkozójának, Zsótér Jánosnak. Bálint Sándor 
szerint Dercsényiek 1842-ben abbahagyták az építkezést (Dercsényi Pál és János), és 
azt befejezetlenül adták el Zsótér Jánosnak. A Dercsényiekröl Bálint Sándor fel
jegyzi, hogy szepesi szászok voltak és közgazdasági érdemeikért nyerték el a bárói 
címet. A felsővároson létesített szeszgyárukon kívül gabonakereskedéssel is foglal
koztak. 1839-ben Dercsényi Pált a polgárok közé felvették, s Jánost díszpolgárrá 
választották. A  szóbanforgó házuk megépítése után tönkrementek és ezért azt el- 
kellett adniuk. Dercsényi Jánosról Csongor Győző úgy ír, hogy udvari kamarai 
előadó volt és ő szerezte meg a városháza melletti üres telket, amelyen szesz- és 
keményítőgyárat akart létesíteni.®

A Zsótér családdal kapcsolatban ugyancsak Bálint Sándor megjegyzéseire 
támaszkodunk. Szerinte Zsótér János a XVIII. században bevándorolt szegedi görög 
kereskedők leszármazottja. A „Szótér” Megváltót jelent. Görögországból származ
nak Szerinte a Lippai, Gera, Haris, Manódli és talán még a Monasztreli családok. 
Görögkeleti templomuk is volt, Szent Mihály és Szent Gábor arkangyalok tisztele
tére, amely a mai Kálmány Lajos utcában állott. Akis templomot 1879-. évi árvíz dön
tötte romba. Berendezésének egyes darabjait a görögkeleti szerb templomban őrzik. 
Az egyházközség azonban már a múlt század elején elnéptelenedett. Á görög eredetű 
családok lassan beolvadtak a szegedi, pontosabban a felsővárosi magyar polgárságba.*

A Dercsényi-féle és véleményünk szerint az abbahagyott épület folytatásaként 
az üres telekre azután Zsótér János építkezett és fia Zsótér Andor fejezte be az épít
kezést. Az épület több évtizedig Dercsényi-féle épület néven volt ismeretes. Amikor 
még Zsótér János mindenféle toldalékokat épített a régi egységes, kétemeletes, 
manzardos épülethez, Dercsényi—Zsótér-féle épületnek nevezték. Az építkezés be
fejezése után kapta a Zsótér-ház nevet. Zsótér Andor 1873-ban, a Széchenyi tér 
déli oldalán is építkezett és ez az épület viselte hosszú ideig az Új Zsótér-ház nevet.''

Az épülettel a hatóságok 1856-tól kezdtek behatóan foglalkozni. Zsótér Jánossal 
azért folyt a harc, hogy a város egyik legszebb épületét jelentő Dercsényi-féle házhoz 
emelt elrettentőén rút toldalékokat bontsa le és az eredeti épület stílusában folytassa 
az egész telek beépítését. Adataink 1863-ig vannak arra a küzdelemre, amelyet 
a városi szervek, támaszkodva a várost irányító Csongrád Megyei Hatóságra (Komi- 
tats Behörde) és a Helytartótanácsra, rákényszerítették a tulajdonost a toldalékok 
lebontására és megindulhatott az építkezés, amelynek eredményeként a ma is álló 
épületet emelték. Véleményünk szerint ez 1870-re készült el. Az északi udvarát 
1913-ban mozgófény képszínházzá alakították, amivel a korábbi, s a Ferenc térre 
néző épületfront megváltozott.

Bálint Sándor a Zsótérokról azt írja, hogy hajósok, ill. hajóácsok voltak. Zsótér 
János korának egyik leghíresebb hajósgazdája, azaz víziszállitási vállalkozója volt.

‘ B á l in t  S á n d o r n a k  a  V á r o s k é p i  é s  M ű e m lé k v é d e lm i  A lb i z o t t s á g  k é r é s é r e  k é s z ü l t  ö s s z e á l l í t á s a  
a  Z s ó t é r - h á z r ó l ,  a z  A l b i z o t t s á g  i r a t t á r á b a n .  Z s 6 t é r - h á z  15  s z .  —  Csongor Győző: M e g s z é p ü l t  k ü l s ő 
b e n  S z e g e d  e g y ik  l e g h í r e s e b b  m Ö e m lé k h a z a .  D é l - M a g y a r o r s z á g .  1 9 6 1 . X I .  9 .  5 .

* B á l in t  S á n d o r n a k  a  s z e g e d i g ö r ö g  e r e d e tű  c s a l á d o k r a  t e t t  m e g je g y z é s e i t  l á s d  m .  f.
’ S z e g e d i  Á l la m i  L e v é l t á r  ( S Z Á L )  S z e g e d i  v á r o s i  t a n á c s  i r a t a i ,  3 6 6 9 /1 8 7 3  sz .
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3. ábra. A  B u d a i - O r s z á g ú t  f e lö l i  ( m a  K o s s u t h  L a jo s  s u g á r ú t i )  h o m lo k z a t
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VOLENTICS GYULA

Göd utolsó földesurai, 
a méltatlanul elfelejtett Sina família 
és az 1863. évi úrbéri egyezségük
Göd a Sinák előtt

Mint azt a Gödi Almanach olvasói a sorozat korábbi köteteiből 
bizonyára már tudják 1841-ben, III. Antal halálával a Grassalkovich 
család férfiágon kihalt. Grassalkovich (III.) Antal özvegyétől, galán- 
thai Esterházy Leopoldina hercegnőtől a következő két évtizedben 
először Dercsényi Pál (1831-1843 között), majd Moritz Julius von 
Montléart herceg (1844-1850 között) bérelte Gödöt. 1850-ben a 
Grassalkovichok leányágának kihaltával a gödöllői uradalmakat és 
velük Gödöt is viczai, loósi, hédervári gróf Viczay Károly örökölte. 
A felgyülemlett adósságok miatt azonban már 1850-ben el kellett ár
verezni a birtokokat.
Ki lett ezt követően 14 évig a terület birtokosa?

A Sina (Sinna, Szina) család generációi
A család tagjainak keresztneve tévedésekre adhat okot; id. 

György, id. Simon, ifj. György, ifj. Simon, azaz két György és két 
Simon keresztnevű négy generáció. Az egyes személyek megkülön
böztetése érdekében nevüket római számokkal egészítettem ki.

A görög, vagy ha pontosabban akarjuk meghatározni, cincár' 
származású id. Sina (I.) György életéről kevés forrás áll rendelke
zésre, de bizonyos, neve, mint „Georg Sinna zu Woskopoly in 
Mazedonien” már 1762-beh fellelhető a Bécsben megforduló keres
kedők között.
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Fia, id. Sina (I.) Simon (1753-1822) a bankár- és kereskedőcsa
lád feje az 1700-as évek végén, 1785-1786 körül a kézműiparáról és 
kereskedelméről híres észak-görögországi Moschopolis városából 
érkezett és telepedett le a Habsburg birodalomba. A török és albán 
háborúk miatt kényszerült végleg elhagyni szülőföldjét, de az utódok 
fenntartották kapcsolatukat Görögországgal. A görögök, egyben a 
Sinák is kereskedelmi tevékenységüket a birodalmon belül elsősor
ban Bécsben és Pesten folytatták. Sina (I.) Simont már 1798-ban 
Bécsben találjuk és hamarosan a birodalom egyik legnagyobb gyap
jú-, gyapot-, bőr-, és gabonabeszállítója lett. Ekkor az osztrák ipari 
termékek macedóniai feldolgozatlan gyapotra való cseréje óriási ha
szonnal kecsegtet. Egy gyapot-kereskedőház megbízottjaként kap
csolatai révén Görögországból gyapotot szállított a bécsi textilmanu
faktúrák számára. Simon a 18. század végén és a napóleoni háborúk 
alatt alapozta meg a család vagyonát, de később keleti kereskedelem
mel, a textil- és dohányipar fejlesztésével, hitel- és pénzügyietekkel 
is foglalkozott. Simon kereskedelmi tevékenységét részvényes társ
ként kezdte a „ Vrettas, Papanaoum és Sina ” kereskedőháznál, ami 
majd később idősebb Sina György nevét is magába foglalja 
(„Papanaoum, Sina, Saoul és Sia”, 1798-tól pedig „Simon Geor- 
giou Sinas és Sia”). 1802-ben a társaság feloszlik, és ettől kezdve a 
Sina kereskedőház önállóan működik tovább ezen a néven, egészen 
nyolcvan esztendőn át, csak az utolsó férfisarj halálával szűnik meg. 
A Sina Bankház tevékenysége a magán és állami (!) hitelezéstől az 
értékpapír-kibocsátáson és kereskedelmen át, a folyószámla-vezeté
sig bezárólag, mondhatni teljes körű szolgáltatással állt a pénzhián
nyal küzdő hozzáfordulók számára. Simon érdemeit, a napóleoni há
borúk alatti hadiszállításait (és az államnak nyújtott hiteleket) elis
merendő I. Eerenc császár és király (1792-1835) a Temes megyei 
hodos et kizdia birtokkal és előnévvel 1818-ban nemesi rangot és cí
mert adományozott Sina (I.) Simonnak, és egyben jóváhagyja az ő és 
utódai belépését a nemesi rendbe.

„ György fia Sina Simont és fiait, Györgyöt, és Jánost, továbbá 
minden törvényes örökösét és mindkét nembéli utódát, akik csak Is
ten kegyelméből törvényesen született (...) a Magyar Királyság iga
zi, ősi és kétségbevonhatatlan nemességének közösségébe soroljuk.



62 Gödi Almanach

közéjük felvesszük, és bejegyezzük (...) Beleegyezünk, valamint teljes 
tudatosságunkkal és megfontolásunkkal hozzájárulunk, hogy ennek a 
személynek ettől fogva örökké jogában álljon használni és élvezni 
mindazt a kegyet, tiszteletadást, méltányosságot, előjogot, szabadsá
got, egyéb jogosultságot, elsőbbséget és adómentességet, amelyet 
mindezidáig bármiféle módon, jogos és ősi szokás alapján élvezett 
vagy még ma is élvez a fent nevezett Magyar Királyság és a hozzá 
csatolt részek igazi, ősi és kétségbevonhatatlan nemessége, továbbá 
hasonlóképpen jogában álljon ezeket élvezni valamennyi örökösének 
és mindkét nembéli utódjának. ”

A Sinák szerencsés ügyleteik révén Ausztria és Magyarország 
leggazdagabb főurai lettek. Talán mesés vagyonuk története ihlette 
Jókai Mórt „Az aranyember” című regénye megírásakor (1872), 
amiben Sina (I.) Simon élete szolgálhatott modellül Tímár Mihály 
alakjának megformálásakor.

A család a Habsburg birodalmon belül mindvégig megtartotta gö
rögkeleti vallását, „görög” identitását annak el
lenére, hogy szerettek volna a magyar 
nemességgel asszimilálódni.

Sina (I.) Simon két házasságot 
kötött. Először 1782-ben Czippe 
(Tirka?, Tsippi?) Irénnel 
(1767-1793), majd kilenc év
vel halála után, 1802-ben az 
özvegy Gyrra (Gira?) Kata
linnal (1777-?). Sina (I.) Si
mon halála után örököse el
sőszülött fia, II. György, an
nak féltestvére, János, vala
mint második felesége, Kata
lin lett.

Báró ifj. Sina (II.) György
(Nis, 1783 -  Bécs, 1856), aki apja 
első házasságából származott, 
bankár és kereskedő lett.
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II. György 1806-ban, 23 évesen apja társa lett az üzletben, s hama
rosan olyan vakmerő és egyben okos vállalkozónak bizonyult, hogy 
apja, Simon, hátrahagyta őt -  bár rendkívül fiatal volt -  a kereskedő
ház vezetőjeként, ő maga, pedig Serresbe költözött, ahonnan mace
dóniai gyapotot szállított a fiának, az, pedig neki osztrák kézimunkát 
és ipari termékeket küldött. Ennek köszönhetően Sina (II.) György 
apjával együtt, egy év leforgása alatt lefektette a Sina Kereskedőház 
alapjait.

II. Györgynek Bécsben nem csupán a görög kulturális hagyo
mánnyal és a német nyelvvel kellett megismerkednie, hanem köte
lessége volt elsajátítani más európai nyelveket is. Sina (II.) György 
kereskedelmi vállalkozásai egész Európát behálózták. 1809 és 1811 
között a Sina Kereskedőház tevékenysége francia borok importjával 
és dohánykereskedelemmel is kiegészült.

1811-ben Sina (II.) Györgyöt -  kérvény benyújtása után -  töröl
ték az ottomán állampolgárok jegyzékéből, és megkapta az osztrák 
állampolgárságot, ami lehetővé tette, hogy saját kereskedőházat ala
pítson, méghozzá az osztrák nagykereskedőkével megegyező előjog
okkal.

Idősebb Sina (II.) Simon már 1816-tól részt vett (49 más részvé
nyessel együtt) a Nationalbank, azaz az Osztrák Nemzeti Bank felál
lításában, amely egyben Bécs első kereskedelmi bankja volt. 1825- 
ben II. György -  első ízben -  a tíz igazgató-részvényes egyike, ez
után 1836-ban a család három tagját, II. Györgyöt, Jánost és II. Si
mont is az igazgatótanács tagjai közé választották, majd 1849-ben II. 
György foglalhatta el az alelnöki pozíciót.

Napóleon bukása idején a Sinákat már a Bécsi Kongresszus leg
előkelőbb családjai között találjuk.

1829-ben részvénytársaságként megalapították az első Duna 
Gőzhajózási Társaságot. A tőkét Sina (II.) György adta, az igazgató- 
tanácsot két társával féltestvére, Sina János alkotta. Az első igazga
tó halálát követően Sina János 26 évig töltötte be a társaság igazga
tójának tisztét. Ötven gőzhajójuk Bécsből és Budapestről futott ki 
Thesszaloniki, Rhodosz, Szíria és Alexandria irányába.

Mint Széchenyi István (1791-1860) barátja és magánvagyonának 
kezelője fővállalkozóként részt vett az első állandó híd, a Lánchíd
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felépítésének megszervezésében (a budai oldalon a Lánchíd talapza
tának felirata is emléket állít neki). 1837-ben Sina György a tervek 
elkészítésével a kiváló angol építészt és hídépítőt, William Tierney 
Clarkot bízta meg. Az építkezés 1840-ben kezdődött el és 1842. au
gusztus 24-én már felavatták a két várost összekötő hidat. De Szé
chenyi számos más tervének valóra váltásában is segítséget nyújtott 
még: pl. vasúti közlekedés megindítása, gőzhajózás, stb.

A fentieken túl II. György a görögkeleti iskola alapítványi bizott
ság tagja, Görögország bécsi főkonzulja is volt. Hatalmas vagyoná
ból a tudomány és művelődés terén sokat jótékonykodott Magyaror
szágon és Görögországban egyaránt.

Az 1820-as, 1830-as években a hitelezési és tőzsdei tevékenység 
önállósult, levált a kereskedelemről. Ennek következtében a tőzsde
tőke négy magánbankház; a Rothschild-, a Stametz-, az Amstein- 
Eskeles -  és a Sina-Bankház kezében koncentrálódott. 1832-ben a 
Sina fiúk, II. György és János maguk kérvényezték az osztrák bárói 
cím fölvételét, amit I. Ferenc császár még ugyanabban az évben en
gedélyez is nekik, sőt címüket Magyarországra is kiterjeszti. Ugyan
is a Sinák a konkurens Rothschildekhez hasonlóan, -  akik 1823-ban 
a Habsburgok örökös (osztrák) bárói lettek - , nem csupán gazdagok 
voltak, hanem ekkor már báróként is meg tudtak jelenni.
„A Mi tudomásunkra jutott tehát, hogy György fia Sina Simon háza 
a múlt század közepétől kezdve, amikor ő letelepedett a Mi országa
inkban, kitűnt tisztességével, kiterjedt kereskedelmi vállalkozásaival, 
a szegények jótékony támogatásával és tiszta hazaszeretetével. (...) 
Apjuk halála után a két fiú még inkább felvirágoztatta a kereskedő
házat, ami termékenyítő hatással volt a honi ipari fejlődésre. Éber f i
gyelmüket a gyárak támogatására fordították, mint ahogyan ez a 
pottendorfi igen jelentős fonalgyárban is történt, amelynek képvise
lői és részvényesei. Tőkéjükkel számos vállalkozást támogattak, mint 
például a Tűzoltósági Biztosítótársaságot, az Enns-Budweis Vasúti 
Társaságot és a Duna Gőzhajózási Társaságot. Az idősebbik testvér, 
Simon fia Sina György az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója, 1823 
óta a nagykereskedők testületének kurátora. E minőségeiben igen 
hasznos személynek bizonyult. Továbbá kinevezték Trencsin, Temes 
és Tolna magyarországi vármegyék igazságügyi tanácsnokává,
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amely megyékben Pistrica, Teplitz, Simontornya, Hodos és Kisdia 
földbirtokok találhatók. 1826-ban a két testvér elállt a szultán török- 
országi kincstára javára egy 10 059 piaszterről szóló követeléstől. 
Mint az ausztriai Rappoltenkirchen és Sieghartskirchen földbirtoko
sai, kitűntek alattvalóik minden helyzetben való támogatásával. ”

A  címadományozó dokumentum szövege ezt követően különféle 
jótéteményeket sorol föl, amelyekben a vakokat, valamint az árvizek 
és a kolera áldozatait részesítették, továbbá megemlékezik különféle 
gazdasági műveletekről, amelyek az államkincstár támogatása és 
gyarapítása érdekében történtek a Sinák részéről. A Sinák a magyar 
és osztrák bárói rangon kívül a görög és török császári rendek vité
zei is voltak.

II. György sokat tett a folyószabályozás (Tisza szabályozása, Du- 
na-Tisza csatorna építése) érdekében is. 1839-ben a Dunai árvíz után 
az árvízkárosultak számára juttatott 50 ezer forint, és a városnak 
adott alacsony kamatozású több milliós kölcsön miatt díszpolgárrá 
választották Szegeden és Budán.

1841-ben létrejött a Görög Nemzeti Bank. A diaszpórában élő tő
kés honfitársakhoz felkérés érkezett, hogy támogassák az intéz
ményt. Sina (II.) György ezt csupán közvetett módon tette meg, vi
szont más, emberbaráti beruházásaival nem csupán Ausztriát, Ma
gyarországot és ősei szülővárosát, Moschopolist, hanem az újonnan 
létrejött görög államot is elhalmozta. Finanszírozta az athéni székes- 
egyház építését, anyagi segítséget nyújtott az egyetemnek, a szem
klinikának, és a Régészeti Társaságnak. Sina (II.) György legjelentő
sebb adományozási gesztusa az Athéni Csillagvizsgáló megalapítása 
és a megfelelő csillagászati műszerekkel való ellátása volt a Nimfák 
Dombján. II. György halála után fia, II. Simon lett az intézmény véd
nöke. Ő csillagászati eszközöket vásárolt, ösztöndíjat létesített, kar
bantartotta, bebútoroztatta az épületet, és csillagászati tartalmú kiad
ványokat finanszírozott.

Nyereséges vállalkozásaiból nemcsak Magyarországon, hanem 
Ausztriában, Cseh- és Morvaországban állami árveréseken (és ma
gánszemélyektől, alkalmi áron) jelentős területű földbirtokokat, tel
keket és egyéb ingatlanokat vásárolt. A földvásárlás megnyitotta az 
utat a felsőbb társadalmi rétegek felé. A tönkrement arisztokraták



66 Gödi Almanach

földjeit felvásárolva 29 uradalom, és ezzel 240 ezer hold (!) birtoko
sa lett. 1850-ben került tulajdonába a hajdani jobb napokat látott 
Grassalkovich birtok-komplexum gödöllői, hatvani, debrőkompolti 
és bajai uradalma. Sina (II.) György talán csak befektetést látott az 
üzletben, de jó üzleti érzékkel ismét nyereségessé tette azt a birtokot, 
amit a második és harmadik Grassalkovich nemzedék sem tudott 
ennyire jövedelmezővé tenni.^ bben az időszakban a Sinák reziden
ciája a Bécs melletti Rappoltenkirchenben volt, csak nyáron tartóz
kodtak a Tolna megyei Simontomyán, ezért II. György magyaror
szági birtokait Lits Antal nevű kormányzóján (az alábbi Úrbéri 
Egyezségen Lis Antal uradalmi főkormányzó) keresztül irányította. 
O maga csupán egyszer, 1852-ben hét napra látogatott el Gödöllőre.

1809-ben házasságot kötött a görög, Derra Katalinnal (1792-?). 
Apja második házasságából egy 21 évvel fiatalabb féltestvére szüle
tett, a már említett Sina János (1804-7), akinek Maria Nikarousival 
kötött házasságából nem született gyermeke.

1856. május 18-án, 73 éves korában, végelgyengülésben halt meg 
Sina (II.) György. Bécs egész lakossága az utcákra vonult, és végig
nézte, hogyan kísérik végső útjára milliomosai egyik legnagyobbi
kát. A családi kriptában temették el,
Rappoltenkirchenben, Sina (II.) György 
számos ausztriai birtokának egyikén.

Ifj. Sina (II.) György fia, ifj. Sina 
(II.) Simon, báró (Bécs, 1810 -  Bécs, 
1876). 1835-ben Sina (II.) György teljes 
körű megbízottjává tette fiát, Simont, és 
átengedte neki a kereskedőház igazgatá
sát. György halála után Simon az atyai 
vagyon nagyobbik részének kizárólagos 
örököse lett, és sikerül megőriznie a csa
lád gazdasági és társadalmi jelentőségét. 
Az örökletes bárói cím birtokosaként 
apjához hasonlóan Görögország bécsi 
főkonzulává nevezték ki, valamint meg
tették Görögország bécsi, müncheni és Sina II. Simon
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berlini nagykövetének is. Egy tudományos akadémia felállításának 
az ötlete már a szabadságharc előtt fölmerült Görögországban. 
A kérdést 1856-ban vették elő ismét, amikor Sina (II.) Simon a bu
dapesti akadémiát is gazdag adományokkal látta el. A Magyar Tudo
mányos Akadémia mai épülete költségeinek jelentős részét is ő fe
dezte, annak legnagyobb összegű alapítója volt. 1858-ban az alábbi 
szövegű alapítólevéllel támogatta a honi tudományos életet:
„Ezen üdvöz intézet gyarapításához kíván részemről is járulni a vég
re, hogy az Akadémia saját hozzá illő lakhelyre annál hamarabb te
hessen szert, nyolcvanezer pfrtot szentelek oly módon, mint ezt ide
mellékelt alapítólevelem tartja. Méltóztassék a Tek. Társaság ezen 
ajánlatomat, s egyszersmind abbeli őszinte kívánatomat szívesen fo 
gadni, hogy e tudományos intézet működéseit a nemzet érdekében 
mentül dúsabb siker koszorúzza! ”

Az alapítók előtt adózva a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyarországi Görögök Kutatóintézete 2006. november 21-én avat
ta fel Széchenyi István és Sina (II.) Simon emléktábláját az MTA 
Nádor utcai irodaházában.

1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja, 
korának egyik leggazdagabb embere, hiszen apjától nem csak 29 bir
tokot, de 80 millió forintot is kapott örökül. Apjával ellentétben nem 
gazdasági munkásságával vívta ki kortársai tiszteletét, hanem mint a 
reformkor bőkezű mecénása lett közismert. Adakozott gazdasági, 
kulturális és emberbaráti célokra, így többek között a Köztelek, Ma
gyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi Akadémia, 
Magyar Gazdasági Egyesület, kórházak. Képzőművészeti Főiskola, 
Vakok Intézete, Bazilika, Nemzeti Színház, stb. javára. Apjához ha
sonlóan sokat tett a honi gőzhajózás és vasútépítés érdekében. Az 
Akadémia támogatásán túl mezőgazdasági pályamunkákat íratott, 
szociális gondoskodásával árva gyermekeket neveltetett. A Gazdasá
gi Lapok és a Budapesti Szemle című lapok is az ő támogatásával 
láttak napvilágot. Az athéni Tudományos Akadémia felállítását tel
jes egészében ő tette lehetővé. Szolgálataiért elnyerte az osztrák 
Leopold-rend, a Vaskorona Rend, és a görög Megváltó Rend nagy
keresztjét is. Jó barátságot ápolt a reformkor nagyjai közül Deák Fe
renccel és Eötvös Józseffel.
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Felesége Ghika Iphigenia 
(1815-1884) volt. Hat gyerme
kük született: Aikaterini (korán 
meghalt), Sina (III.) György 
(1838-?) mivel korán meghalt, 
vele kihalt a Sina család férfi 
ága, Anastasia (1838-1889) fér
je Wimpffen Imre herceg, Irini 
(1843-1881) G. Mavrocordatos 
herceg felesége lett, Eleni 
(1845-1893) G. Ypsilanti her
ceg, görög királyi követ felesé
ge, Iphigenia (1846-1914) 
előbb a francia de Castries her
ceg, majd D'Harcourt herceg fe
lesége volt.
Fia, Sina (III.) György korai ha
lála után azt remélte, hogy lá
nyai magyar főurakhoz mennek 
feleségül, ám a görög családot 
talán görögkeleti vallásuk miatt
a magyar nemesség rejtélyes módon elutasította (pl.: a Sinák által 
1857-ben rendezett gödöllői táncmulatságokon is), ezért lányai nem 
találtak magyar férjre. Az elutasítás valódi oka nem ismert, de a lá
nyok, még ha nem is voltak szépek, roppant gazdagnak, jó partinak 
számítottak.

Apja halála (1856) után, Sina (II.) Simon idejében a birtok to
vább virágzott. Nyereségérdekeltté tette alkalmazottait, ezért orszá
gosan a legjobban fizetett munkások közé tartoztak. A gödöllői ura
dalom ügyvédje a Sinák alatt is az Bartal János (Vaszar, 1816 -  Gö
döllő, 1897) maradt, aki még a zárgondnokság idején nyerte el tiszt
ségét. A birtokos Sina (II.) Simon talán görög származása miatt, to
leráns volt a zsidókkal, akik Gödöllőre csak ebben a korszakban te
lepedhettek le.’

II. Simon életében csupán egyszer járt Gödöllőn. 1857-ben 42 na
pot töltött a városban, de ennyi idő is elég volt vallási feszültség ke-

Sina II. Simon és felesége



Gödi Almanach 69

letkezésére a görög földesúr és a váci püspök, azaz a római katolikus 
egyház között, mivel egy évvel korábban apja, II. György halálakor 
más vallású révén nem tarthattak számára a katolikus templomban 
gyászmisét. A család Gödöllőre érkezését az indokolta, mint száz év
vel korábban Grassalkovich Mária Teréziát, ők is az uralkodót, Fe
renc Józsefet magyar főúrként kívánták Gödöllőn vendégül látni. 
A találkozás sajnos elmaradt, mivel az uralkodó csak a család eluta
zása után érkezett a kastélyba. A vendéglátásra való készülődés je
gyében azonban felújításra került a kastély magyar királyokat bemu
tató 54 táblaképből álló, Grassalkovich után maradt arcképcsarnoka, 
az ún. király pavilon. A kastély bútorzatának helyreállításán kívül, a 
berendezésben, díszítésben nagy szerepet szánt támogatottjának, Ba
rabás Miklós festőművésznek is, de Barabáson kívül mecénása volt 
Izsó Miklós szobrásznak is.̂  Feleségével a városban támogatta a sze
gényházat, a tűzkárt szenvedetteket, és a református templom újjá
építését is. A balul sikerült vizitációt követően a Sinák többé nem lá
togattak Gödöllőre.

Apja halála után húsz évvel, 1876. április 15-én meghalt Sina (II.) 
Simon. Soha nem járt Görögországban, és így sohasem láthatta azt

A Lánchíd alapkőletétele
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az épületet, amely az ő pénzéből és támogatásával épült, a palotát, 
amely helyet adott Hellász legfelsőbb szellemi központjának; az 
athéni Tudományos Akadémiát.

Öt esztendővel a család utolsó férfisarjának halála után, 1881-ben 
feloszlott a Sina Kereskedő- és Bankház. II. Simon felesége, a ma
gyarországi születésű görög Iphigenia Ghika 1884-ben halt meg, s 
vele távozott a család utolsó tagja is -  még a totális összeomlás előtt. 
A kolosszális vagyont elfújta a szél, minden valószínűség szerint fel
emésztette a nem magyar vők kártyaszenvedélye (hasonló véget ért 
a Göd történetéből már jól ismert Grassalkovich és Mayerffy család 
is). Simon nagyapa, majd György vagyongyarapítási stratégiája az 
ifjabb sarj, a mecénás, II. Simon kezén már más irányt vett.

A Sinák gödi látogatásáról nem áll rendelkezésre adat, vélhetően 
nem jártak a birtok ezen részén sem. A Sinák 1852-től 1863-ig Göd 
(Sződ) kegyurai, azaz patrónusai voltak.^
Sina (II.) Simon halála után 34 évvel, 1910-ben a báró nevét viselő 
„néptanító-segélyezési alap” még mindig kamatozott az Egy
házmegyei Takarékpénztárnál és támogatta a rászoruló nemzet nap
számosait.

Sina nyugalmazott tisztartó- 
ja, Parall József (1791-1862) a 
göd-pusztai temetőben nyug
szik.
A Sina család bárói címere

Három udvarra osztott pajzs, 
a középső gúla (ék) alakú kék 
udvar (tenger) alján magas, fe
kete szikla emelkedik ki (talán a 
kereskedelmi tevékenység ve
szélyességét szimbolizálva), fö
lötte szarvaival jobbra fordult 
ezüst félhold. A jobb arany me
zőben az udvar baloldalából 
kétfejű sas fél teste látszik, kar
mával pallost tartva. A bal vö
rös mezőben, hátsó lábain ágas- A Sinák bárói címere
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kodó arany oroszlán, jobb első lábában három fehér virággal megra
kott gyapotfát (gossipium) tart, utalva a Sinák gyapotkereskedelem
ben meghatározó szerepére. A pajzs fölött három koronás sisak áll, a 
jobboldalin kétfejű fekete sas kiterjesztett szárnyakkal, jobb lába 
karmával pallost tart. A középső sisak koronáján három strucctoll le
beg (két vörös közt egy ezüst), a baloldali sisak koronájából első 
jobb lábával arany markolatú kivont kardot tartó, kinövő oroszlán 
emelkedik ki. Az arany-fekete, ezüst-vörös sisaktakarók alatt a paj
zsot két oldalról egy-egy hátra néző arany oroszlán fogja. Alul kék 
szalagon ezüst betűkkel a családi jelszó olvasható; „Servare intami- 
natum”.̂

A Gödöllői Városi Múzeum levéltára egyik legérdekesebb anya
gát a Grassalkovich-uradalom ügyészének, Bartal Jánosnak az úrbér
rendezésekkel kapcsolatos községsoros iratai képezik. Ebben külö
nösen gazdag Sződ és Dunakeszi anyaga. A közölt úrbéri egyezség 
ezen iratanyag részét képezi.

ÚRBÉRI EGYEZSÉG
Kell: 1863. április 25.

(forrásközlés)

„Mely egyrészről Lis Antal, mint nagyméltóságú báró Sina Simon 
uraság a sződi volt földesúri birtok tulajdonosának uradalmai főkor
mányzója és részbeni meghatalmazottja, másrészről Hajdú József 
ügyvéd és több alulírtak, mint T. Pest megyében és a Gedellői ura
dalomhoz tartozó Sződ volt úrbéres község meghatalmazott képvise
lői között a Sződi határnak úrbéri rendezése, tagosítása és 
elkülönözése iránt következőképp köttetett.

Sződ községben 37? úrbéres telek és 41 házas zsellér vétetett or
szágos kárpótlás alá, e község tehát jövendőre is e birtok 
mennyiségben rendeztetik.

2 ẑor Teréziái úrbér szerint e község második úrbéri osztályba
tartozván, egy egész telek illetősége fél és negyed telekre, pedig 
ehhez aránylag következő mennyiségben fog kiadatni:

a, belsőségben 1 hold
b, szántóföldben 26 hold
c, rétben 8 hold
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Összesen 35 holdban
És pedig közös megállapodás szerint minden ezen egyezségben 
előfordulandó földek holdját 1200 nöllel számítván, magától ér
tetik, hogy a belsőségek hiánya vagy fölöslege valamint a rétek 
hiánya is szántóföldekben fog kiegyenlíttetni. Eszerint tehát a 
fentebbi 37? telekre belsőség szántóföld és részben rétben össze
sen 35 holdjával kifog mindössze adatni 1321,3 hold.

3''-°' A házas zsellérek, mint belsőség, mint külsőségük területéből a 
jelenlegi tényleges birtokukban munkaváltság nélkül megmarad
nak.

4''"' A község, mint területnek belső és külső birtokban jelenlegi bir
tokának mennyisége fog kiadatni, és pedig

a, belsőségben 954/1200 hold (nincs egy egész)
b, szántóföldben 31,1 hold
c, rétben 20,3 hold

5''"" A község jegyzői hivatalában azon esetre, ha e községben külön 
jegyzői állomás fog fölállíttatni ki ad uraság fél telki illetőséget 
külsőségekben és így szántóföldben 13 holdat, rész fejében 4 
hold szántóföldet. Az ezután járó legelőilletőség addig a mosta
ni kántor és jegyző használatára a rendezéssel mindjárt kiadatik 
azon nyilvános kikötéssel azonban, hogy ezen kívül az uradalom 
a jövendőbeli sződi jegyzők bárminemű fizetése és ellátásához 
semmi tekintetben sem fog járulni, még ha a jegyzői hivatal ren
dezési szempontból Kis Szent Miklós község és a Gödi puszta is 
Sződ községhez fogna csatoltatni, sőt a fentebbi adományozásért 
a Sződi jegyző ezen említett rendezésig teljesen tartozik azon te
endőket, melyek a Gödi pusztán tekintetben előfordulhatnak.

6”'" A községi R. Kát. lelkészi hivatal után, pedig a mostani birtokál
lapot szerint adatik ki:

a, belsőségben 2 ,1 hold
b, szántóföldben 40, 3 hold
c, káposztás és kenderföldben 40, 7 hold
d, rétben 26 ,4 hold

7 szer poyübbá o R. kántor és tanítónak ki egyszersmind jegyző is je
lenlegi belsőség és káposztása meghagyása mellett kevesebb bir
tok mennyiséget külsőségekben fél telki illetőségre fog kiegészít-
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tetni és így jövendő birtoka lesz.
a, belsőségben 1076/1200 hold (nincs egy egész)
b, szántóföldben 13 hold
c, részben 4 hold
d, káposztásban 467/1200 hold (nincs egy egész)
e, kenderföldben 98/1200 hold (nincs egy egész)

8"'°''A harangozónak végre a mostani 5,9 hold birtoka helyett kifog 
adatni 6 hold.

9"'"" Legelő tekintetében egy egész úrbéri telek után 18 hold állapít
tatván meg kiadatik eszerint a közlegelőből:

a, 37? úrbéres telek után 679,6 hold
b, 41 házas zsellérnek nyolcat vévén egy telek aránylag 5(7)
1/8 telek után 92,3 hold
c, R. Cat. lelkészi hivatalnak birtokához aránylag 2 telek
után 36 hold
d, Kántor és tanítói hivatal után féltelek arány 9 hold
e, Jegyzői hivatal után 9 hold 

Összesen 825 hold
A meghitelesített telekkönyv szerint lévő 199,6 hold maradék 

földeket az illetők természetben váltják meg felét váltság fejében 
az uradalomnak bocsájtván hatod felét magok között birtok 
arányban fölosztva tartják meg.

ipzer Meghagyja az uradalom minden beszámítság elmaradt na
pon vagy kárpótlás követelés nélkül a meghitelesített telekkönyv 
szerint urasági birtokba fölvett és a volt úrbéreseket telek hasz
nálatában lévő összesen 25 1142 1200 hold káposztásokat éspe
dig a jelenlegi használat szerinti állapotban az illető jövendőbe
li birtokában is.

12''̂ ' A fentebb előadottakon kívül kifog adatni még
a, iskola részére tanszerek és uradalmi befolyással kiosztván 

ösztöndíjakra jövedelmezendő 10 hold
b, faiskolára Ihold
c, homok- és agyaggödörre 2 hold
d, temető nagyobbításra 1 hold terület

13'̂ -‘”' A kiosztási helyiségre nézve elhatároztatott, hogy az uraság
nak a falutól Göd felé fekvő Szederjási hat táblája úgy a határ-
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7 4 '

15'

bán az úrbéresek között található apróbb földjei, valamint a fen
tebb említett maradék földből az uraság terhére kellő mennyiség 
tagosítva kifog jelöltetni a Kisteczei dűlőnek a falu felé eső árok 
szegletétől a Rátóthi határral párhuzamos egyenes irányban 
Göd felé az 5. térképi részletszám alatti Káposztások végén 
körösztül a nagy Tecze dűlő és öreg Kukoriczások Rátóth felé 
eső egy részéből továbbá Felső- Alsó Kratyina dűlőkből, nemkü
lönben a Rátóthi határ dűlőnek felső részéből úgy, hogy a 
Rátóthi határral párhuzamosan vonandó választóvonal állandó 
az azzal merőlegesen a Rátóthi határ felé állítandó vonal, pedig 
mozgóvonal leend. Ezen állandó párhuzamos és ezzel állítandó 
merőleges mozgóvonal Rátóthi határ -  Gödi határ -  Nevel rétek 
-  vasút -  Nagy rétek -  Csörögi határ -  Törökrét szőlőkbe veze
tő út és belsőségek vonala által környezett összes területek a volt 
úrbéri állományok szabadosok és adományozások kielégítésére 
a dűlőkinti kiszámítás szerint lesznek Íratva megjegyezvén, hogy 
a 227., 228., 229. térképű számok alatti az urasági birtokba be
nyomuló részletek a 224. térképi sz. alatti urasági Törökrétnek a 
Csörögi határ felé a Tarkás árok és Ordító részek közötti részé
ből keresztbe nézve fognak kiadatni, ezeknél fogva az úgy neve
zett Papkúti 271., 273., 275. és 281ik térképi számok alatt fekvő 
legelő, valamint a vasút és a Duna között az legelő az uraság ki
zárólagos birtokába enged itt is magától értetvén, hogy az lege
lő és egyéb illetmények kiegyenlítése a mozgóvonal melletti szán
tóföldekből fog történni és hogy a kiosztandó területekbe érő hi
teles telekkönyv szerint a haszontalanok úgy a közlekedési és el
ülő utak és minden beszámítás nélkül fognak hagyatni.
" A Kistecze dűlőnek előbb említett árok szegletéből az állan
dó párhuzamos választóvonal mellett a mozgó vonalaknál eső 
szegletig és innen a Gödi határon végződő úgynevezett Fóthi fa 
soros útig egy 6 öl széles közlekedési út nyittatik ezen út megtö
rése pontjától a mozgóvonal mellett, pedig a Rátóthi határra egy 
4 öles Csomádi út lesz nyitandó.

A Szederjási tábláknál lévő új major területében lévő urasá
gi kút és az ott található élőfák, amennyire ezek épületfaként föl- 
használhatók nem lennének, a községnek a közlakosság afaisko-
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Ián kívül ott található élőfákra, amennyire ezek épületfákul fel- 
használhatók nem lennének, úgy szinte az említett major mellet
ti topolyos ültetést az uraság a közlakosságnak által engedi, el
lenben e majorbéli épületekben lévő használható építkezési 
anyagokat a mérnöki bevezetéstől számítandó 1 év alatt az ura
ság részéről e határban bárhol kijelölendő helyre tartozik a köz
lakosság elszállítani.

ló̂ zor Ezen szerződéssel minden volt földesúr és jobbágy közti úr
béres viszonyból keletkezett vagy keletkeztetett követelések igé
nyek és perek jeleni egyesség tellyes jogérvényre emelkedése 
esetében költsönös fen meg szüntetnek ismét magától értetvén, 
hogy ezen szerződéssel nem érintett úri jogok javadalmak és a ki
osztáson kívüli birtokterületek a nagyméltóságú (Sina) uraság 
kizárólagos tulajdonai maradnak egyedül az eddigi gyakorlat 
szerinti községi bormérési jog és a dézsmás szőlők tartják meg 
mostani természetüket végre ezen egyesség szerinti kiosztási és 
elkülönözéshez mérnököt az uradalom rendbe a szekeres és kézi 
napszámokat, pedig a munkálat tellyes befejezéséig valamint an
nak meghitelesítése kerül is a földosztáshoz szükséges karókkal 
együtt az illető volt úrbéres polgárok fogják kiszolgáltatni. 
Mindezekről mind két egyenlő fél tellyes belenyugvásával ezen 
egyességlevél három egyenlő példányban Sződön, 1863. április 
hó 25-én. ”

aláírások, hitelesítés nélkül

Az Úrbéri Egyezség magyarázata
1.)
41 házas zsellér = zsellér, inquilinus, telek nélküli paraszt, nem tel
kes jobbágy (colonus), de földműves, aki lehet házas és házatlan. 
Országos kárpótlás = úrbéri pátens

2 .)̂

Mária Teréziái úrbér = Az 1770. április 18-án rögzített Urbárium, 
a jobbágy kötelező szolgáltatásait meghatározó oklevél és tabella. 
Az Urbárium nyomtatvány jellegű, 23 oldalas dokumentum. Abban
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az alábbi kilenc pontban (punctom) vannak rögzítve az egyes Szód 
községre vonatkozó rendelkezések: a jobbágyok házhelyeiről, ha
szonvételeiről, szolgálatairól, vagyis a robotokról, adózásairól, ki
lencedről, földesurak jussairól és tulajdonjövedelméről, tiltott csele
kedetekről, azok büntetéseiről, belső rendtartásról. Az úrbéri pátens
ben a Mária Terézia kori telki állományt vették kárpótlás alá (37% 
úrbéres telek, 41 házas zsellér ???).

Második úrbéri osztály = A jobbágy telekhez (constitutivum 
sessionale) tartozó külső telek nagyságát Mária Terézia koráig a he
lyi szokás határozta meg. Eredetileg akkora földdarab lehetett, 
amekkorát a jobbágy háza népével meg tudott művelni. Minthogy 
azonban akkor a jobbágyok még többnyire nagycsaládi közösségben 
gazdálkodtak -  melyhez több felnőtt, már családos férfi is tartozott 
- , ez eredetileg elég nagy darab föld volt, viszont a nagycsaládok 
időnkénti felbomlásával ez a telek osztódott, így már a 15. századtól 
kezdve találunk féltelkes, negyedtelkes jobbágyokat is, akik szintén 
meg tudtak élni ezen a földdarabon. Mária Terézia Urbáriuma meg
határozta az egész jobbágy telekhez tartozó külső telek nagyságát, de 
a föld minősége és a falutól való távolsága szerint különböző nagy
ságban. A szántóföldeket ennek alapján négy osztályba (I., II., III., 
IV.) sorolta, a telekhez tartozó kaszálókat jó, közép- és rossz minő
ségű csoportokba. A telekhez tartozó szántó nagysága azonban me
gyénként is változott, az értékesítési lehetőségeket és a föld általános 
termékenységét is számba véve. Ezek alapján készítették el az egyes 
községeknek a birtoknagyságot is feltüntető úrbéri táblázatait (tabel
la). Pl.: az I-IV. osztályban egy egész telekhez Pest megyében 24, 
26, 28, 30 hold szántó tartozott. Általában egy holdat 1200 négy
szögöllel számítottak (magyar hold), de némely megyében nem a 
holdak számát, hanem a hold nagyságát mérték különbözőképpen, 
osztályok szerint. így 1100, 1200, 1300 négyszögölet számítottak 
egy holdnak. A réteket kaszálókban (falcastrum) számították. Ez 
rendszerint akkora földterület volt, amekkorát egy ember egy nap 
alatt lekaszált. Másutt a falcastrum mérete az a földterület volt, ahol 
anyakaszáláskor egy szekémyi szénát gyűjtöttek. Egy egész job
bágytelekhez 6 és 22 kaszálónyi között változó nagyságú rétet szá
mítottak. Mária Terézia Urbáriumának végrehajtásakor a jobbágyte-



Gödi Almanach 77

lekhez tartozó földeket nem mérték fel pontosan, csak becsülték. Ez 
gyakran nagyobb volt, mint a pontosan felmérhető telek. Ezért a föl
desurak bármikor elrendelhették a földek új, mérnöki felmérését 
(regulatio), melynek során a most már pontosan felmért földekből 
csak akkorát hagytak a jobbágy birtokában, amekkora az úrbéri táb
lázatban fel volt tüntetve.

1 hold = 1 kis magyar hold, azaz 1200 négyszögöl (0,4320 hek
tár, 4320 mO.

Belsőség = A paraszti gazdaság közvetlen tartozéka, azaz a kerí
tésen belüli rész (telek, kert, szérű), míg a külsőség attól nagyobb tá
volságra helyezkedett el (szántó, rét).

Földek holdja 1200 nöl = Területmérték. Általában oly darab 
föld, mely egy igával egy nap alatt megszántható. A Mária Terézia 
által kiadott úrbéri rendelet szerint egy hold v. lánc területe 1100, 
1200 V .  1300 négyzetölet, Temes, Torontál és Krassó vmegyékben 
1600, Szerém és Verőce vármegyékben a szántóföldnél 2000, a ka
szálónál 1000, Pozsega vmegyében pedig 1296 négyzetölet foglal 
magában. A kataszter behozatala után az osztrák v. kataszteri hold 
lett a hivatalos mérték, melynek kiterjedése 1600 négyzetöl, vagy 
0,5754642 hektár, ill. 5754,642 négyzetméter. Ma egy négyszögöl 
3,6 m̂

3.)
Munkaváltság = deputátum, azaz járandóság, különösen ter

ményben (természetben), munkában.

5.)
Kántor és jegyző használatára adott föld = Nem csak pénzbe

li ellátmánya volt a hivatalt viselőknek, hanem természetbeni szol
gáltatások (föld, széna, rozs, stb.) is jártak. Sződön a harangozó, kán
tor, tanító esetében a juttatott földek a 20. század közepéig megma
radtak, az azokból származó bevétel nagyobb volt, mint a pénzben 
adott.

Kis Szent Miklós község = Kisszentmiklós (Kis-Szent-Miklós) a 
korábbi sződi filia Vácrátót 1922-es leválásával a Vácrátóti Rk. Egy
házközség filiájává lett. Későbbi neve Orszentmiklós, ma Orbottyán
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(Órszentmiklós + Wácbottyán = Órbottyán) részeként ismerjük. 
A sződi anyaegyháztól való távolsága 7,7 km volt.

Gödi puszta is Szód községhez fogna csatoltatni = 1901-ben 
Kisgöd-Villatelepen 117-en, 1910-ben Felsőgödön 168-an laktak. 
Göd-pusztán a 19. században 100-300 fő között ingadozott a lakos
ság száma.

6.)
A községi R. Kát. lelkészi hivatal = Plébánia, a katolikus egy

házközség (jogi személy) és a plébános lakóháza (parókia) is.
Kenderföld = A háziszőttesek alapanyagaként szerepel itt a ken

der, illetve az annak termesztésére kijelölt föld. Az I. világháborúig 
Sződön majdnem mindenki termesztett kendert. Amikor megérett, 
kiszaggatták, és kis kévékbe kötötték. Ezt követően a Tece-patak 
melletti „mocsilákba”, vagyis kenderáztató gödrökbe áztatták be. 
A mocsa szláv szó, mocsaras-vizenyős meghatározást jelent (lásd 
Galgamácsa) nevét. A sződi kendertermesztés emléke a községben a 
Kenderes utcanév is, mely arra utal, hogy a falunak azon részén 
(Tece-patak mellett) voltak a kenderföldek.

7.)
R. kántor és tanító ki egyszersmind jegyző is = Mint tudjuk a 

18-19. században az elöljáróságon végzett munkája mellett, -  mint 
képzett írástudó -  a latinul és magyarul is tudó („latinos műveltsé
gű”), falusi jegyző végezte az iskolás gyermekek tanítását is. A jegy
ző választás útján nyerte el tisztségét, rendes pénzbeli jövedelme 
mellett sok-sok természetbeli juttatásban (pl.: föld) is részesült. 
A 20. század derekáig a sződi jegyző az elöljáróság (ma Polgármes
teri Hivatal) épületében lakott. Ekkor rajta kívül talán csak a plébá
nos tudott a mai értelemben vett módon írni és olvasni (az eddig fel
lelhető források alapján sződi jegyző-tanítók voltak: Járássy Ferenc 
1769, Veszelovszky József 1790-91, Guranyi Gergely 1863, Félix 
Mihály 1873-75.)
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8 .)

Harangozó = Olyan egyházfi, akinek nem csak a szertartásokra 
hívó harangozás volt a feladata, hanem a faluban a ragályos járvá
nyok (pl. 18. században pestis) és tűz esetén (Sződön falutüzek 
1744., 1755., 1775., 1891. évben voltak) is jeleznie kellet harangszó
val a veszélyt. A sződi templomtoronyba 1753-ban elhelyezett Szent 
Vendel haranggal a jószágvész ellen kongattak (Szent Vendel a 
pásztorok védőszentje).

12.)

Faiskola = A Duna árterében lévő, homokos talajú falvakban 
fontos volt a fásítás (lásd lejjebb épületfa). A gyümölcsfák faját és 
számát tekintve Sződön 1897-ben 543 db almafa, 495 db körtefa, 
494 db cseresznyefa, 393 db meggyfa, 219 db őszibarackfa, 856 db 
kajszibarackfa, 1119 db szilvafa (pálinkának való), 448 db diófa, 159 
db mandulafa, 2 db gesztenyefa, 5359 (!) db eperfa (szederfa) volt 
összeírva.

Agyaggödör = Az agyag a vert- és sövényfalú falú házak építé
séhez, tatarozásához (tapasztásához), később a vályogvetéshez szük
séges építőanyag volt. A helyi fazekasságról eddig nem került elő 
adat.

Temetőnagyobbítás = A sződi temetőről nem tudjuk mikor léte
sült, de 1793-ban Stettner Bemád plébános látta el megáldott kőke
reszttel. Mivel ekkor ezen a vidéken más vallásúakat nem találunk 
csak katolikusokat, ezért csak ők temetkeztek ide. A kereszteletlen 
csecsemőket, későbbi időszakban az öngyilkosokat és más vallásúa
kat (zsidókat) a temetőárkon túl hántolták el.

13.)
Szederjási tábla = Szedeijási dűlő, vagy szederjási major az ott 

ültetett szederfákról lett elnevezve. Mellette volt a Szederjási tó.
Úrbéresek = Jobbágyok (colonus, subditus, rusticus), akik a feu

dalizmusban a földesúri alávetettségben éltek. Még 1925-ben is Sződ 
község 545 holdat, Sződ község úrbéresei, pedig 536 holdat birtokol
tak.
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Tagosítás = Olyan birtokrendezés, mely egy tulajdonosnak a 
község határában fekvő apró parcelláit egy vagy két táblába vonja 
össze a tulajdonjog csorbítása nélkül.

Tecze dűlő/Kisteczei dűlő = Kis-tecze és Nagy-tecze dűlőket is 
megkülönböztettek. Tece major, Tece tanya jelenleg Sződ külterüle
te néhány házzal a Sződ-Vácrátót-Csomád-Göd négyes határ irányá
ban helyezkedik el.

Rátóth = A három magyarországi Rátót nevű falu egyike, mely 
a 20. század elejétől lett Váczrátót, majd Vácrátót. 1922. augusztus 
1-től vált le a sződi plébániáról. Ettől a naptól önálló egyházjogilag, 
filiája Orszentmiklós lett. A sződi anyaegyháztól való távolsága 3,9 
km volt.

Káposztások = 1865-ben a Nyilasok dűlőben találhatók a Siká- 
ros-nyilas, Ordító-nyilasok, Alsó-káposztás, Felső-káposztás, Ken
deresek, Dinnyés-kenderesek.

Öreg Kukoríczások = Dűlőnév.
Alsó- és Felső Kratyina dűlők = Szintén dűlőnevek a 19. szá

zadban.
Törökréti szőlők = A Törökrét, a hagyomány szerint a 17. szá

zadban épült sződi Török-kút mellett fekvő terület.
Tarkás árok = A Tarkási tábla a csörögi dombon fekvő terület.
Ordító = Ordító vagy más néven Ördögordító-dűlő neve a 19. 

századi népi emlékezet szerint onnan ered, hogy az ott lévő nádasban 
régebben farkasok ordítottak.

Papkút = A papkúti közlegelőnek télen sem fagyott be a vize (ta
lán hőforrás miatt?). A hagyomány szerint nevét arról kapta, hogy 
ebbe a forrásba, kútba belefulladt egy pap.

A vasút és a Duna között = Magyarország első vasútvonala a 
Pest-Vác vonalon létesült 1846-ban. Itt a mai Göd és Sződliget terü
lete értendő, mivel a Vác-Budapest-Gödöllői helyiérdekű villamos 
vasút veresegyházi szárnyvonala csak 1910-ben létesült.

15.)̂
Epületfa = Mivel az Alföld északi peremvidékén helyezkedünk 

el, mindig nagy volt Sződön a fátlanság (és a futóhomok), ezért a 19. 
század végi Floch-Reyhersberg-féle mesterséges akáctelepítéseket
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megelőzően vagy a közeli hegy- és dombvidékről (pl.: Püspök
hatvanból), vagy távolabbi Felvidékről kellett az épületfának valót 
hozni.

Topolyos ültetés = Jegenyefa ültetés (erdősávként védték a réte
ket, szántókat a homok ellen).

Major = A földesúr saját kezelésében lévő földek, földesúri 
üzem (allódium), majorházból és istállókból állt, távolabb vetemé
nyeskert, szőlő, szántó, rét, legelő is alkotta. A 19. századi község 
körüli majorok (Göd-puszta, Csörög-puszta, Sződrákos-puszta) első
sorban az extenzív állattartást szolgálták.

16.)
Bormérési jog = Szent György naptól (április 24.) Szent Mihály 

napig (szeptember 29.) a földesúré volt a korcsmáltatás, borkimérés 
joga, mivel ebben a félévben a meleg miatt többet ittak az emberek. 
A kocsmát bérlő községnek csak a téli időszakban, -  amikor keve
sebb ital fogyott, -  volt bormérési lehetősége.

Dézsma = papi tized (decima), a termés tizedrésze, melyet az 
egyháznak kellett beszolgáltatni.

Szekeres és kézi napszám = Közel száz évvel korábban, már az 
1768-ban rögzített Sződ község lakosainak vallomásában (az Urbá
riumot megelőző felmérésben) is találunk a szekeres és kézi nap
számra vonatkozó adatokat. Szekér és gyalog munka volt; a fahor
dás, favágás, annak szállítása, kertművelés, kőhordás, stb. A job
bágyfelszabadításig robottá (robot) néven volt ismert, mely a hűbéri 
társadalomban a jobbágy (kinek a neve a jobbágyfelszabadítás után 
már paraszt) kötelező, ingyenes munkáját jelentette a földesura ré
szére.

Az Úrbéri Egyezség fontossága a parasztság életében

A katonailag levert 1848—49-es forradalom és szabadságharc 
után az 1848. évi áprilisi törvények közül a jobbágyfelszabadítást és 
az úrbéri viszonyok megszűntetését kimondó törvény részleteinek 
végrehajtására nem kerülhetett sor. A törvények ugyan kimondták a 
feudális eredetű szolgáltatások (robot, kilenced, tized) eltörlését.
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valamint megszűntették a földesúri bíráskodást (az úriszéket -  sedes 
dominalest) is. Az 1853. március 2-án kiadott császári nyílt parancs, 
azaz pátens kimondta az úrbéri kapcsolatokból származó „jogok, já
randóságok és kötelezettségek” megszűntét. Legfontosabb tétele: az 
úrbéres földek állami kárpótlás mellett a paraszt tulajdonába mentek 
át. Az úrbéri kapcsolat a földesúri törvényhatóságnak megszüntetése 
folytán megszűnt, melynek következésében a volt jobbágyok a kezü
kön levő úrbéri földbirtokok (úrbéri jobbágy- és úrbéri zsellértelkek) 
felett teljes tulajdoni és szabad rendelkezési joggal bírtak. Országo
san a felszabadult parasztság 30-35%-a (550 ezer család) bírt telki 
állománnyal, közülük azonban csak 110 ezernek volt egész vagy fél 
telke. A „barátságos egyezkedésnek” az illető szolgabírói hivatal, 
mint politikai hatóság befolyása mellett kellett történnie. Az úrbéri 
törvényszék, akár szakértők meghívásával is köteles volt a volt job
bágyok haszonvételeit és viszontszolgáltatásait kinyomozni. Megha
tározásra került, hogy nyolc zsellér számára egy egész telki illetőség 
szabandó ki. Egy egész telekre két holdnál kevesebb, de nyolc hold
nál nagyobb terület (egy hold 1200 négyszögöl) nem volt kimérhető.

Az úrbéres telki állomány részét képező ún. maradványföldekről 
is rendelkezett a pátens. Ezek közé azok a területek tartoztak, melyek 
több mint nyolcvan évvel korábban, a Mária Terézia-féle úrbéri ös
szeírásokban (urbáriumokban) nem szerepeltek, de parasztkézen 
voltak és adót is fizettek utánuk. A 19. században a jobbágyok egy
re szaporodó mértékben birtokoltak eredetileg uradalmi, a földesúr 
majorságához tartozó területeket (pl.: irtványokat az erdős vidéke
ken, szőlőhegyeket). A majorsági zsellérek most ezek után a földek 
után járó szolgáltatásokat megválthatták. A pátensből kimarad a sző
lők rendezése, megváltásuk a földesúr akaratán múlott. Sződön a 
csörögi szőlőkről külön felmérés készült (mely hosszan taglalja az 
1849. július 15-i Vác környéki csata következtében a szőlők tönkre
tételét, a borházak felégetését, stb.). Az egyezség nagy jelentőségű 
volt az erdők, de Gödön elsősorban a legelők kötelező elkülönítése 
miatt. 1848 előtt ezeket a földesúr és a jobbágyok még közösen hasz
nálták (sok per volt ebben az időben a bérlő, Mayerffy legelő állata
inak taposási kára miatt). A növekvő érdekellentétek miatt azonban 
a közös legelőhasználat nem volt fenntartható. Sok évszázadon át ös-
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szemosódtak a jobbágy, a falu, és a földesúr birtokának határai. 
A volt úrbéres jobbágy a pátens után annyi legelőt kapott, amennyi 
elegendő volt a korábban is legeltetett állatállománya számára.^ Az 
úrbéri telkekkel a volt jobbágyok tulajdonává váltak a már törvénye
sen elkülönített legelők, erdők, nádasok is, melyeket átengedtek a 
volt jobbágyoknak. Azok a legelők, melyek a pátens határozatainál 
fogva az immár szabad parasztok (volt jobbágyok) tulajdonává vál
tak, az egykori földesurak számára többé már nem voltak használha
tók.

A pátens kimondta, hogy azon határokban, melyekben a földbir
tok tagosítása törvényes szabály szerint már megkezdődött, a lehető 
legrövidebb idő alatt befejezendő, ahol még nem kezdődött meg, ott 
a fölállítandó úrbéri törvényszékek előtt egy év alatt végre kell haj
tani. A földek kimérése bíróilag helyben hagyott szabályozási terv 
alapján történt, mely után a bizottmány egy hites mérnök hozzájáru
lásával új telekkönyv, új térkép és a telkek új táblájának hitelesítésé
hez kezdett.

Sajnos csakúgy, mint az 1848. évi áprilisi törvények, az 1853. évi 
úrbéri pátens is adós maradt néhány feudális maradvány felszámolá
sával, ezek rendezését a közigazgatás az 1850-1870 közötti időszak
ban fokozatosan oldotta meg. A jobbágyfelszabadítás, mintegy „fe
lülről” irányítva az 1870-es évekre fejeződött be.

A földek tényleges és végleges rendezése miatt született meg az 
1871. évi Lili. te., amely mintegy lezárta a pátenst követő elhúzó pe
reket, ezzel kialakultak a mezőgazdaságban is a polgári tulajdonvi
szonyok, azaz a paraszti birtokok (a polgári korszak: 1848-1914 kö
zött tartott). Sajnos az új birtokstruktúrában magas arányt foglaltak 
el az 5 hold alatti birtokok (58%), és ezzel megmaradt a parasztság 
szüntelen földéhsége, míg az 1000 hold feletti nagybirtokok az or
szág termőterületének mintegy 32%-át foglalták el.

A gödöllői, hatvani, debrőkompolti és bajai uradalmak 1850-ben 
lettek a zárgondnokság alól felmentve és ezután gr. Viczay Károly- 
tól 6,9 millió forintért kerültek a jól jövedelmező befektetéseket ke
reső Sina család (II. György) tulajdonába. Göd (Sződ) is a gödöllői 
uradalom része volt. A Sinák számos változtatást, újítást vezettek be
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az uradalom gazdálkodásában. A család (II. Simon) 14 évvel a vásár
lást követően a gödöllő-hatvani uradalmat 1864. április 28-án 7,3 
millió forintért adta el.

Göd a Sinák után
Sina (II.) Simon tehát 1864-ben eladta a családja által korábban 

gödöllői, hatvani, szentlőrinci uradalmakká alakított hajdani egysé
ges Grassalkovich birodalmat. A vevőnek, gróf André Langrand- 
Dumonceaunak (Vossem, 1826 -  Róma, 1900), a brüsszeli Banque 
de Credit Foncière et Industrielle Firma Langrand-Dumonceau et 
Comp. teljhatalmú cégvezetőjének több mint 7 millió forintot kellett 
fizetnie.*̂  Egy bizonyos, a bank csakhamar felhagyott a mezőgazda- 
sági műveléssel és jobbnak látta az uradalmakat kisebb részletekben 
eladni. A bank jogutódja, illetve a vele egyesült londoni székhelyű 
General Company for the Promithion of Land Credit Limited buda
pesti igazgatósága tovább folytatta a hajdani Grassalkovich, majd 
Sina birtok parcellázását.
A belga bank hajdani tulajdonosáról a 20. század elején a követke
zőképpen írtak: „A belga kalandor a tőkét akarta „kereszténnyé” 
tenni, melyben a belga papság és a pápa is támogatta. ’ A vállalko
zás azonban nem sikerült és a tulajdonos pénzintézetei fizetésképte
lenek lettek. ”

Lelkészek, parasztok, özvegyek, árvák zsebéből hatalmas össze
get csalt ki, nemcsak Belgiumban, hanem külföldön is. Több mint 24 
részvény- és biztosítótársaságot alapított. A versenytársak, bankárok 
harcba szálltak a riválissal szemben. A csalárd bukás miatti igazság
szolgáltatástól egy időre befolyásos bűntársai mentették meg. Ké
sőbb 15 évi fogságra ítélték, de ezelől Amerikába szökött."

A Belga Banktól az 1867. március 22-én kelt szerződés értelmé
ben a magyar állam 1,84 millió forintért megvásárolta a gödöllői és 
hatvani uradalmakat (1868. V. Te.) és azt koronázási ajándékként 
felajánlotta I. Ferenc Józsefnek. A császár nem fogadta el az ajándé
kot, csak a gödöllői kastély vadászati jogára tartott igényt.'^

Göd utolsó, a klasszikus történelmi meghatározás szerinti földes
urai tehát a Sinák voltak, majd a Belga Bank következett. A bank
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rablógazdálkodását követően a gödi birtokosok (tehát nem földes
urak) birtoklástörténete, már egy másik tanulmány témája lenne, 
mely szorosan összefonódna Floch-Reyhersberg gödi és sződrákosi 
(1871) és a Nemeskéri-Kiss család gödi birtokvásárlásával (kb. 
1872).'-̂

Fotini Asimakopoulou

G. Merva-Horváth L.

GVML

Győré

Horváth 1.

Horváth 2.

Kempelen 

Kerényi 2003 

Kerényi 2004 

Litterae

Pallas

Forrásjegyzék
Fotini Asimakopoulou kutatótörténész 
(Újgörög Kutatások Intézete, Athén): Sina 
György, a „hódító balkáni orthodox keres
kedő” (In.: Budapesti Negyed 54., 
2006/4.)
G. Merva Márta (főszerk.) -  Horváth La
jos (szerk.): Gödöllő története I. A kezde
tektől 1867-ig (Gödöllő, 2007)
Gödöllői Városi Múzeum Levéltára (Úr
bérrendezéssel kapcsolatos községsoros 
iratok -  Sződ iratai)
Győré Zoltán: Gödöllő lakosságának ge
nealógiája 1906-ig (kézirat, Gödöllői Vá
rosi Múzeum, 1996)
Horváth Lajos: Csömör története (Csö
mör, 2000)
Horváth Lajos: Az első hétszáz év... 
Váckisújfalu község története 
(Váckisújfalu, 2006)
Kempelen Béla: Magyar nemesi családok 
9. kötet (Bp.)
Kerényi B. Eszter: Az arany ember (Gö
döllő, 2003)
Kerényi B. Eszter (szerk.): A Sina család 
Magyarországon (Gödöllő, 2004)
Litterae Circulares ad Venerabilem 
Clerum Almáé Dioecesis Vaciensis (A. D. 
1910.)
A Pallas Nagy Lexikona
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Révai

Rózsa

Siebmacher's

Volentics

Révai Nagy Lexikona XII. kötet (Bp., 
1915)
Rózsa György: A Történelmi Képcsarnok 
legszebb festményei, Magyar Helikon 
(Bp., 1977)
Siebmacher's Wappenbuch / Der adel von 
Ungarn
Volentics Gyula: Szód község történeti 
monográfiája (Szód, 2005)

Jegyzetek

1. Cincár (szerb-horvát): a balkán fé lsziget déli részén élő, e lszlávosodott vagy 
elgörögösödött román, m akedo-rom án, m akedo-vlach ortodox kereskedő 
(saját nevükön arumán), akik a balkán kereskedelm i nyelvét, a görögöt 
használták (talán innen a félreértés a Sinák görög származásáról).

2. Ez a korábbi gödi, csörögi bérlő, M ayerffy család m ásodik, harmadik nem 
zedékére is igaz, akikből már hiányzott a nagyapa birtokgyarapítási szorgal
ma.

3. Győré: A  zsidó lakosság anyakönyvei a következő időponttól voltak G ödöl
lőn vezetve: 1851-től születési -  1856-tól halotti -  1859-től esketési anya
könyvek, A  Gráf, a Braun, a Pick család Récéiről, az Adler család a Dabas- 
Ó csa-Pécel útvonalon, Kohn Pinkasz családja M orvaországból Pécelen át, 
a Focher család G alíciából Örkényen és Pécelen keresztül, a Donát család 
Gyöm rőről, ugyancsak Pécelen keresztül, és Kohn Fülöp családja Soroksár
ról, Isaszeg felől. Észak felő l is jöttek, az ugyancsak régi tótgyörki 
(G algagyörk) közösségből Spitzer Abrahám, és a már korábban Szadán 
m egtelepedett Diam anték is átszivárogtak lassan G ödöllőre. 1851 -  1863 
között évi 5 fő volt a zsidók születési átlaga.

4. V olentics 2005. 453. o.: A  kegyúr olyan földesúr (tem plom alapító), aki a 
tem plom  fenntartására kötelezett.

5. Rózsa: Barabás M iklóssal 1864-ben festm ényen m egörökíttette az általa 
szorgalm azott Lánchíd alapkőletételét. A  festm ényen ábrázoltak balról 
jobbra: Szalay L ászló, Dr. K ovács Pál, Tom pa M ihály, Petőfi Sándor, 
Szem ere Pál, Pólya József, Czuczor G ergely, T oldy Ferenc, Erdélyi János, 
Garay János, gróf Nádasdy Lipótné, Érdi János, Székács József, Bohus 
Jánosné, Fáy András, Nyáry Pál, báró Jósika M iklós, Schodel Rozália, 
Zsedényi Eduárd, Vörösmarty M ihály, Vásárhelyi Pál, Bajza József, gróf 
Batthyány Lajosné, gróf Batthyány Em m a, Z ofall asztalos, gróf Zichy 
Ödön, gróf Forrayné, Adam  Clark, W . T. Clark, T isdael ép ítésvezető , gróf
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Károlyi G yörgyné, Erzsébet főhercegnő, gróf Széchenyi Istvánné, Mária 
Dorottya főhercegnő, Károly főherceg, Lederer Ignác, báró Vay M iklós, Jó
zsef nádor, Ürm ényi Ferenc, báró Sina György, gróf Andrássy György, 
Kopácsy József, Majláth G yörgy, gróf Széchenyi István, gróf K eglevich  
Gábor, gróf Nádasdy Ferencné, báró W enckheim  Béla, báró W esselényi 
M iklós, M érey Sándor, gróf Batthyány Lajos, gróf Károlyi György, 
Döbrentei Gábor, Szontagh Gusztáv, Rotschild L. M ., Athanaczkovics 
Platón, gróf D essew ffy  Aurél, Schedius Lajos, Ürm ényi József, Oeffner F e
renc, W allheim  János, báró Jósika Sám uel, báró Sina Sim on, Tasner Antal, 
Kubinyi Ágoston, gróf D essew ffy  Em il, gróf Teleki László, gróf Teleki Jó
zsef, gróf Teleki D om okos, Klauzál Gábor, gróf M ikó Imre, báró Eötvös Jó
zsef, Zlinszky János, Deák Ferenc, S im oncsics János, gróf Ráday Gedeon, 
gróf C sekonicsné, Barabás M iklós, Som ssich Pál, C sem ovics Péter, Kazin
czy Gábor.

6. Siebmacher's W appenbuch / Dér adel von Ungam  és Kem pelen Béla: M a
gyar nem esi családok 9. kötet. A  cím er szövegének fordítása: „M egőrizni 
azt, ami tiszta”.

7. Volentics 2005. 240. o.: 44  évvel a pátens után, 1897-ben a sződi m ezőgaz
dasági adatok a következők: 358 gazdaság, 4303 kát. holdon, rét 1221 kát. 
hold, 1640 legelő , egyes lófogat 24, kettős lófogat 100, hármas lófogat 7, 
kettős ökörfogat 15, négyes ökörfogat 42, szarvasmarha 901, ló 388, sertés 
812, juh 1226.

8. Volentics 2005. 144. o.: M ás forrás szerint a bank pontos neve: Societé  
Belgique du Credit Foncier et Industrielle de Bruxelles.

9. Grófi cím ét a pápától kapta.
10. Révai 486. o.
1 1 . Pallas
12. Horváth 1. 133. o.
13. Volentics 2005. 192. o.: 1897-ben Floch 1246, Nem eskéri-K iss 1815, 

Szapáry Gyuláné grófnő pedig 1489 holdat birtokolt. A  felsőgödi dr. Szécsi 
Kálmán orvos (171 kh.), Szécsi Kálmán Hajcsy G yörggyel közösen (102  
kh.), és az Ilka-pusztai Scháffer B ódog (870 kh.) földtulajdonosokról csak 
1911-től rendelkezünk adatokkal.



MUHLBACHER ISTVANNE 
sz. SZÁHLENDER MAGDOLNA

„EMLEKEIM’’ 
című könyv bemutatása

2007. november 23-án a volt Nemeskéri Kiss kúria zsúfolt dísz
termében Műhlbacher Istvánné sz- Száhlender Magdolna édesanyja 
Nemeskéri Kiss Margit EMLÉKEIM című posztumusz kötetét, ön
életrajzát mutatta be. A magyar nép számára csaknem a teljes pusz
tulást hozó XX. század története vonult el a hallgatóság előtt egy 
szép, bátor, önérzetes, tehetséges, a hazáért, családért önfeláldo
zásra is kész asszony sorsában. g  j

Tisztelettel köszöntőm a kedves vendégeket!

A Szózat felidézése nem véletlen. Édesanyám egész életében 
megvalósult a vers utolsó két sora; „Áldjon vagy verjen sors keze. 
Itt élned, halnod kell. ” Idézte akkor is, amikor 1956-ban felvetődött 
a nyugatra menés lehetősége és hozzátette: „Ha nekem jó  volt jólét
ben, akkor most is el kell fogadnom a szegénységben. ”

Sokat beszélt nekünk az életéről, és kértük, hogy írja le, mert ér
dekesnek találtuk. Négy kis füzet telt meg, és az ötödikben kis tör
téneteket gyűjtött össze. Kéziratát nem a nyilvánosságnak szánta, 
hanem az utódainak. Nyugdíjas korunkban vettük elő és úgy gon
doltuk, hogy az iromány érdekes korrajz is, ami felölelte az elmúlt 
XX. század %-ed részét, és mert sok neves emberrel volt kapcsola
ta. Egy bölccsé vált asszony tekintett vissza a hányatott életére. Ta
nulságos lehet arra, hogy így is meg lehet öregedni. Nem akarom 
szentté emelni, hanem az örök asszony! sorsot látom: a szülőktől
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leszakadást, a szerelmet, 
a házasságot, a tehetség 
érvényesülése és az anya
ság közötti döntést, a gye
rekei nevelésétől kezdve 
az életük végéig tartó 
gondokat.

Ebben a házban szü
letett anyám néhány szo
bával odébb. Valaki 
akart lenni, és ennek 
alapja a gyerekkorában 
véletlenül hallott beszél
getés volt, a szülei és a 
nagyapja (Nemeskéri 
Kiss Miklós) között. A 
szülők szemrehányást 
tettek, hogy kényezteti. A 
nagyapa felfortyant: „Ti- 
néktek fogalmatok sincs 
mit ér ez a gyermek.
Nemcsak csupa ész, de 
olyan bátor és erélyes, hogy vétek, miszerint nem lett fiú. A kisuj
jában több bátorság és akaraterő van, mint az összes unokámban.” 
Ezek a szavak örökre bevésődtek anyám emlékezetébe, és meg 
akarta mutatni, hogy semmiben se lesz alábbvaló, mert leány.

Apja földművelésügyi államtitkár volt 8 évig. A mezőgazdasági 
lakástörvény-javaslatot ő készítette. Különben a Magyar-francia 
irodalmi társaság elnöke volt. Szülei élénk társadalmi életet éltek. 
Pesten töltötték a telet, ahol házat béreltek. Hetenként 1-2 ebédet 
adtak, és a fogadónapokra meghívtak neves művészeket, utazókat, 
pl. Teleki Samu bácsit, aki rokon volt. Ilyenkor Anyám segédkezett 
az inasnak a tea felszolgálásánál, majd benn maradhatott, és a sok 
értelmes dolgot hallgathatta. Apja megkövetelte, hogy megtanuljon 
mezőgazdasági munkát: kapálást, vetést állatokkal bánást, fejést 
stb. Ezeknek később nagy hasznát vette. Már 8 éves korában meg-
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kezdődött a rendszeres lovaglás. Szigorú nevelést kapott: nem vá
logathatott ételben, nem panaszkodhatott hidegről forróságról, fá
radtságról. Az apjának az volt az elve, hogy a gyermek tanuljon meg 
minden ösztönén uralkodni. Idegen nyelveket a különböző nyelvű 
nevelőnőktől tanult. Olvasási szenvedélye úgy alakult ki, hogy volt 
egy jó pedagógiai érzékű nevelőnője, aki a tanulás és a lovagló fel
adat elvégzése után, sok érdekes könyvet adott neki. Falta a törté
nelmi regényeket és az útleírásokat, de azok idegen nyelvűek vol
tak, ami egyben nyelvgyakorlatnak is hasznos volt.

Apja Franciaországban született, és testvérei közül egyedül ő te
lepedett le hazánkban. Szülei Anyámat többször vitték külföldre: 
voltak Franciaországban rokoni látogatásokon, majd Németország
ban, és Észak-Olaszországban is. Az utazások alkalmával az apja is
mertette vele az illető ország történelmét és nevezetességeit is. Ez 
többet ért, mint a könyvből magolás. Utazások közben érlelődött 
meg benne, hogy festő akar lenni, és Münchenbe megy tanulni. 
Kérte szüleit, hogy engedjék festőiskolába, de nagy viták után csak 
rajziskolába mehetett. A gimnáziumot befejezte, azonban az apja 
nem engedte érettségizni, mert nem akarta, hogy a leánya 
legyen. Végül kiegyeztek abban, hogy két évig járjon a világba, va
gyis bálokba, táncoljon, sportoljon, azután ha még kedve van, rajzol
hat, akár festegethet is. A háttérben azt remélték, hogy közben majd 
csak férjhez megy, és a bolond művészi terveiből semmi se lesz.

Anyám ezek után elhatározta, hogy a mulatságoknak fog élni. 
Szenvedélyesen szeretett táncolni, de nem akart férjhez menni. Sike
rei voltak a társasági életben, de a sportban is. Nyert díjugrató verse
nyeket női számban, és lovas-pólózott is. Géza bátyával együtt meg
ismerkedtek Tátrában a golfozással. Gödön volt egy rossz legelő ter
mészetes akadályokkal és ott kis befektetéssel jó pályát készítettek. 
A játék után a társaság átjött ide a Kúriába teára, szendvicsre. 
Amikor letelt a szüleivel két évre kötött egyezség, előjött azzal a 
tervével, hogy egészen a festészetnek akar élni. Szülei viszont azt 
akarták, hogy csak otthon fessen, és a társasági életet addig folytas
sa, amíg férjhez nem megy. Végül megegyeztek abban, hogy Mün
chenbe mennek anyjával, ahol festészetet tanulhat.

Müncheni mestere azonban gyötörte, este emlékezetből le kellett
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rajzolnia azt, amin nappal dolgozott. A korrektúránál olyan sokszor 
visszatért hozzá, hogy a vasidegei nem bírták. Kifakadt a tanársegéd 
előtt, és csak akkor csillapodott meg, amikor hallotta, hogy a mes
ternek nagy reményei vannak vele, ő az első női növendéke, akitől 
sokat vár.

Az életében egyszer csak megjelent a szerelem. Megismerkedett 
Bethlen Károllyal, aki jogot tanult Berlinben. Érdeklődésük hason
ló volt, és csakhamar jó barátok lettek (de nem a mai értelemben). 
Károly egyszer csak kibökte, hogy szép a barátság, de ennél többet 
érez. Erre dühös választ kapott, hogy neki más az életcélja (vagyis 
a festészet). Károly megígérte, hogy nem szól többet róla. Majd a 
bánatát tanulásba fojtotta, aminek meg is lett az eredménye, mert 
jogból doktorált.

Egy nagy esküvőn Anyám koszorúsleány volt. Károly pedig vő
fély. Amikor táncoltak meglepődtek, hogy milyen jól ment. Rájött, 
hogy mégse sebezhetetlen, és a festészetbe akart temetkezni, hogy 
az majd segíteni fog. De amikor Károly ismét megjelent, rájött arra, 
hogy hiába küzd, mert megjött az igazi. A báli idényben sokat tán
coltak együtt, ami a szülőknek is feltűnt. Jött a lebeszélés, hogy 
Károly még fiatal, nincs rendes foglalkozása, református, szüleinek 
csak 5000 holdja van, és erre három gyerek. Tárgyalások kezdőd
tek, végül Károly megígérte, hogy addig nem találkoznak, amíg a 
Nemeskéri szülők bele nem egyeznek a házasságukba. Károly Lon
donban kapott tudósítóként állást.

Károly 17 éves húga vakbélgyulladásban váratlanul meghalt, és 
ez megrendítette, mert nagyon szerette. Anyám úgy határozott, 
hogy most mellette a helye és elment Tisza Istvánhoz, (aki Károly 
keresztapja volt) és arra kérte, hogy találkozhassanak. Mert ha nem, 
akkor utána megy Londonba, nem törődik a botránnyal. István bá
csi hatására a szülők beadták a derekukat, hogy jegyeseknek tekin
tik őket. Károlyt arra kérték a szülei, hogy menjen vissza Erdélybe, 
és a következő tisztújításon lépjen fel szolgabírónak.

Anyám folytatta festő tanulmányait Münchenben, és a tanév vé
gén bejelentette a mesternek, hogy férjhez fog menni. A mester na
gyon dühös lett, a palettáját a földhöz vágta és azt mondta, hogy 
nagy kár, mert fényes jövő előtt állt, de ezzel az elhatározással fel-
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adta a festészetet. A nő minden erejét a gyermekeibe adja. Anyám 
akkor nem hitt a mester szavainak, de később tapasztalta, hogy 
mégis igaza lett. A festő tehetsége felolvadt az anyaságban. A neve
sebb festők között valóban nem találunk nőket.

Megtartották az eljegyzést, készülődtek az esküvőre, de jött a 
hír, hogy meggyilkolták a trónörökös-párt, majd kitört az I. világhá
ború. Károlyt behívták katonának, és az esküvő elmaradt. Anyám 
már korábban ápolónői képesítést szerzett, és behívót kapott a Vö
röskereszt kórházba. Károly végre szabadságot kapott, és hirtelen 
megtarthatták az esküvőt, majd néhány napot Nagykovácsiban tölt
hettek Tisza István házában.

Egyszer bizalmas megbízatással István bácsi az orosz front mö
götti tábori kórházba küldte. Ugyanis jelentést kapott, hogy a ma
gyar sebesültekkel tervszerűen rosszul bánnak. A hír igaznak bizo
nyult, a többi nemzetiségi az operációknál előnyt élvezett. Diétát 
magyar nem kapott. Anyám jelentésének hatására a miniszterelnök 
elérte, hogy magyar törzsorvost küldtek a kórházba és több magyar 
ápolónőt is.

A front mögött férjével többször találkoztak, a rendeletet kijátsz
va. „Ennek meg is lett az eredménye, gyereket várt. Emiatt haza kel
lett mennie, Bethlenbe, majd Kolozsvárott megszületett a fia. Pali. 
A keresztelőn Károly még láthatta a fiát (nem tudta, hogy utoljára). 
Anyám nemsokára érezte, hogy férjét valami baj érte. Egyszer csak 
megérkezett István bácsi azzal, hogy Károly nem esett el, csak el
tűnt. Erre Anyám úgy vélte, hogy nincs Isten, mert ha lenne, nem 
engedte volna meghalnia. Közömbös volt minden iránt, a fiát is 
csak kötelességből gondozta. Ez volt életének a mélypontja. Eddig 
áldotta a sors, de most nagyot vert rajta.

Zavaros idő következett az országban. Pesten kitört a forrada
lom, és Tisza Istvánt megölték. Ez még jobban megrázta a családot, 
mert Károly anyja, a testvére volt István bácsi feleségének. (A ro
koni kapcsolatok a családfán követhetők).

Erdélyben nagy volt az elkeseredés, garázdálkodó csoportok be
törtek a házakba Az oláh csapatok bevonultak Bethlenbe is. Teljes 
volt az összeomlás. Megtapasztalták, hogy Pestről nincs mit remél
niük. Úgy látta, hogy Isten után a Haza is elveszett.
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Bekapcsolódott a titkos Erdélyi Szövetség munkájába. Először 
az ottrekedt magyar állami pénzek segélyként való szétosztásában 
segített, majd futárszolgálattal bízták meg. Erdély és Pest között ti
zenháromszor ment át a határon, néhány kalandos útjáról írt a köny
vében. Miután a vizsgálati fogságból elengedték, a fiával Gödre jött. 
Beiratkozott Pesten a Képzőművészeti Eőiskolába, ahol három évig 
tanult rendkívüli hallgatóként. Az indexe az asztalon látható, a híres 
tanárok neveivel.

Egyre több gondot okozott anyámnak a kamaszodó Pali nevelé
se. Belátta, hogy a fiának apai kézre van szüksége, tehát rövidesen 
férjhez kell mennie. Hárman is számításba jöttek, közülük tudato
san választotta a katonatiszt Száhlender Bélát, aki nőtlen volt, és aki 
láthatóan beleszeretett. Az is számított, hogy kemény ember hírében 
állt, ami fontos volt azért, mert Pali fia katona akart lenni. Anyám 
minden rossz tulajdonságát elmondta: így a cigány természetét, a 
rendetlenségét, a fejességét, de mindhiába. Mégis megkérte a kezét, 
és Anyám igent mondott.

Az első gyerek (Vera) születése után Alagon vettek házat és gaz
dálkodásba fogtak, majd én is megszülettem. Közben Apám nyug
díjba ment.

A háborús front közeledtével Szüleim biztonságosabbnak látták, 
hogy átmenetileg Alagról Budára menjünk, mert féltették a 17 éves 
Vera nővéremet. Fiút formáltak belőle: levágták a hosszú haját, 
fiúruhát kapott, és szintén Palinak szólították

Buda ostroma után Anyám egymaga ment Alagra körülnézni. 
Visszafelé egész úton azon gondolkodott, hogyan mondja meg ne
künk, hogy a házunkat az oroszok felrobbantották, és anyagával a 
lóverseny-pályát átalakították repülőtérnek.

Újra kezdtük az életet a romok mellett egy kis házban Keserves 
évek következtek, miután apám nyugdíját megvonták. Minden állat, 
gépi felszerelés a harcok alatt eltűnt. A meghagyott 50 holdon kezd
tünk valahogy gazdálkodni, de olyan nagy volt a beszolgáltatás, hogy 
kénytelenek voltunk a földet felajánlani bérbe az államnak. Vera 
nővéremet kitették a főiskolából, mert kulák ivadék. Erre évfolyam- 
társához feleségül ment és annak szüleivel Kanadába telepedtek le.
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A bajok mellett humoros 
esete is volt Anyámnak. A 
kertünk ügyéről döntöttek az 
egyik tanácsülésen, amikor 
egy kövér kocsmáros, (a Pa
rasztpárt elnöke) Anyám sze
mére vetette, hogy a nép zsír
ján hízott meg. Anyám kapás
ból válaszolta: Nézzen a tü
körbe, melyikünk hízott meg 
jobban? Vékony kis Anyámat 
látván, harsogó kacagás tört 
ki.

1953-ban parancsot kap
tunk, hogy 48 órán belül el 
kell hagynunk a község terü
letét. Jóemberek segítségével 
végül Szigetmonostoron kap
tunk helyet. Ott halt meg 
Apám, és később Anyámat is 
oda temettük.

Anyám elviselte azt, amit 
a sors reá mért, és nem pa
naszkodott. Azt szokta mondani, hogy az élet olyan, mint a mókus
kerék: egyszer fenn majd egyszer lenn. Ahogy írta: „Az életem vé
gére elértem azt, amire legjobban vágytam, hogy csak a magam 
erejéből legyek az, ami vagyok. Vagyon, és pozíció nélkül érjem el 
magam, és mások megbecsülését.

A kiadott könyvben sajnos két hibát követett el a Kiadó. A cím
lapon feleslegesnek tartjuk a várat, és helyette egész alakosnak kí
vántuk Anyám fényképét. Sajnos a Kiadó akkor mutatta meg a bo
rítótervet, amikor a CD már a nyomdában volt. A másik hiba a név
jegyzék hiánya. Természetesen elkészítettük, hangsúlyoztuk is en
nek fontosságát, a tördelés után meg is volt, mégis kimaradt. 
A könyvről még csak annyit, hogy a Függelékbe tettük a kedves és 
humoros kis történeteket.

A mama Franciaországban
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Anyámmal lehetett viccelődni. Egyszer a férjem panaszkodott 
neki. Mama drága, nem bírok a leányával, borzasztó asszony, vegye 
vissza és nevelje még tovább. Mire Anyám: „Nem fiam! Letelt a ga
ranciális idő”.

Végezetül egy történetet mondok, ami ebben a Kúriában esett 
meg. Anyám bátyának Sándornak a felesége Csáki lány volt. Egy
szer Csáki Károly püspök Vácról, rokoni látogatásra jött a Kúriába. 
A hírre összejöttek a környékbeliek püspököt látni. A püspök úr be
szédet rögtönzött és többek között ezt mondta: „ Tudják meg embe
rek, hogy nem az a fontos, hogy milyen szoknyát hord az asszony, 
hanem az a fontos, ami alatta van.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

,csak a magam erejéből legyek az, 
ami vagyok”



GYÜRE JANOS

In memóriám 
Nemeskéri-Kiss Miklós

Eltávozott az élők sorából 2008. január 20-án, az utolsó Nemes
kéri, aki még erős szálakkal kötődött Gödhöz. Itt volt gyerek, innen 
járt iskolába, itt serdült ifjúvá, innen vonult a Haza szolgálatára ka
tonának. Később ide járt vissza, évenkénti hazalátogatásai során a 
rendszerváltás után , barátai, ismerősei meglátogatására.

Hosszú barátságunk jogán búcsúzom tőle azzal, hogy röviden is
mertetem életének egyes mozzanatait.

1921. február 1-jén született. Apja, Nemeskéri-Kiss Géza, a Ma
gyar Királyi Korona Uradalmak Fővadász-mestere, gödi földbirto
kos. Anyja, Maldeghem Georgina grófnő. Testvérei: Pál, aki tíz 
éves korától a pécsi Katonai Középiskola növendéke volt, itt is 
érettségizett, majd a Ludovika Katonai Akadémiát elvégezve, 1942. 
december elsején avatták hadnaggyá. Azonnal a frontra került, ahol 
kétszer is megsebesült. Mint hadosztály segédtiszt, a huszár hadosz
tállyal Németországba vonult vissza. Jelenleg Angliában él. János, 
ő tíz éves korában, 1937-ben, egy orvosi műhiba következtében el
hunyt.

Miklós és Öccse Pál mellett, négy éves koruktól kezdve francia 
nevelőnő foglalkozott velük, majd amikor már tökéletesen beszél
ték a francia nyelvet, német nevelőnőt fogadtak melléjük. A német 
nyelv elsajátítása után, egy angol nevelőnő következett, akitől töké
letesen megtanultak angolul is.

Az elemi Iskola első négy osztályának tananyagát magánúton sa
játította el a két fiú.
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Tíz éves korát betöltve Miklóst bejárós tanulóként, a váci Piaris
ta Rend nyolc évfolyamos gimnáziumába íratták. O ide Gödről na
ponta vonattal utazott, oda és vissza is. Itt érettségizett 1938.-ban 
„Jó” eredménnyel.

Ezen időszak alatt. Édesapja bevezette Miklóst a vadászat alap
elemeibe, majd ahogy nőtt, az egyre nagyobb vadak „komolyabb 
vadászfegyverekkel való vadászatának tudományába”. Miklós e té
ren igen jó tanulónak bizonyult. A vadászat szeretető és művelése 
megmaradt nála egész életén keresztül.

Ezen kívül szenvedélyes bélyeggyűjtő vált belőle. Élete során, 
elsősorban a magyar bélyegeket gyűjtötte, amelyekből hatalmas 
gyűjteményt állított össze. Bélyegalbumaiban megtalálható volt az 
első magyar levél-bérmentesítő jegytől, 2007-ig megjelent összes 
magyar bélyeg.

Miklós, gyermekkora óta rendkívüli módon szerette és tisztelte 
édesapját. Mindenben igyekezett Őt utánozni, akár egészen jelen
téktelennek látszó, vagy nagyobb dolgokról legyen szó.

1938-ban az érettségi vizsga letétele után, beiratkozott a Buda
pesti Közgazdaság Tudományi Egyetemre.

1939. október elején, tizenkilenc évesen bevonult a nyíregyházi 
4. Huszár ezredhez, az „egyéves önkéntesi” szolgálatának letöltésé
re. Ide, Édesapja ajándékaként, magával vitte otthoni, angol telivér 
hátaslovát, amihez megkapta a Huszár ezred Parancsnokának enge
délyét.

Itt végezte el a tartalékos tiszti iskolát is, amely után hadapród 
őrmesterré léptették elő.

A 4. Huszár ezred kötelékében vett részt az 1940. szeptemberi 
erdélyi bevonulásban, ahonnan az év végén tért vissza az ezredével.

Közben úgy végezte egyetemi tanulmányait, hogy egyetemi 
jegyzeteit magánál tartotta és készült az esedékes vizsgák letételére. 
Ezen időkre szabadságot kapott. Az egyetemen ismerte meg felesé
gét, Kárpáti Ibolyát, aki az Egyetem dékáni hivatalában volt admi
nisztrátor.

1941. húsvétjától kezdve, egységével részt vett a Délvidék visz- 
szavételében, ahonnan szinte azonnal, (június közepén) a 4. Huszár 
ezred távbeszélős szakaszának parancsnokaként részt vett, az 1. Lo-
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vas Dandár ukrajnai hadműveleteiben, a Gyors Hadtest köteléké
ben! A Gyors Hadtest, szeptember végi kivonása után, 1941. októ
ber 1-jén zászlóssá léptették elő.

Ettől az időponttól kezdve, folytatta egyetemi tanulmányait, egé
szen 1942. május elsejéig, amikor megkapta behívóját, hogy jelent
kezzen a Ludovika Katonai Akadémián megalakuló 2. Hadsereg Pa
rancsnokságán. „Bevonulásom, önként jelentkezés folytán történt és 
ezredem vezényelt most a 2. Hadsereg Parancsnoksághoz.” -  írta a 
Doni Naplója első oldalán.

1942. május 13-tól a 2. Hadsereg Parancsnokság 1. A. osztályá
nak (Hadműveleti osztály) másod segédtisztjeként, a Don melletti 
hadműveleti területen, tizenegy havi frontszolgálatot látott el.

A doni fronton, a Hadsereg Parancsnokság hadműveleti naplójá
nak vezetését bízták rá, amit naponta átmásolt a saját, egyéni napló
jába. Ez utóbbiban rögzítette a frontéletének napi mozzanatait, fel
adatai megoldásának leírását, a Hadsereg Törzs tisztjeiről való be
nyomásait, sőt a Hadsereg Parancsnokával, lány Gusztáv vezérez
redessel való kapcsolatát és a vele való beszélgetéseit is. Ez a nap
ló, mintegy hatszáz oldal terjedelmű, jelenleg a Hadtörténeti Levél
tárban található.

Feladata volt, a naplóvezetésen kívül, az elöljáró német „B” 
Hadseregcsoport (Heeresgruppe „B”) Parancsnokságával és a 2. 
Magyar Hadsereg jobb szomszédjával, a 8. Olasz Hadsereg Pa
rancsnokságával való kapcsolattartás is. Nemeskéri-Kiss Miklós 
nem beszélt olaszul, de az olasz Hadsereg Parancsnokságon volt 
egy őrnagy, aki tudott franciául, így nem volt nyelvi akadálya a kap
csolat tartásának.

Itt egy rövid időre megszakítom a történet időrendi folyamatát és 
leírok egy érdekes találkozást, közte és az említett olasz őrnagy kö
zött, a római olimpiai játékok idején: Miklós akkor már mint a Pá
rizsban székelő „Nemzetközi Sportlövő Szövetség” főtitkáraként 
vett részt Rómában egy, a sportvezetők részére, az olasz kormány ál
tal rendezett fogadáson, ahol sokáig nézték és tanulmányozták egy
más arcvonásait, az asztalnál vele szemben ülő, kövérkés olasz úrral. 
Végül is az olasz szólította meg Miklóst franciául és az első kérdése 
az volt hogy: „Nem volt-e Ön 1942. telén és 1943. januárjában
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Oroszországban? Gyorsan megállapították, hogy Miklós volt az az 
olaszul nem tudó magyar összekötő tiszt, ő pedig az az olasz őrnagy, 
aki jól beszélt franciául és akivel többször is tárgyalt a doni fronton. 
Mindketten megörültek annak, hogy azután a pokol után, élve és 
ilyen körülmények között találtak egymásra. Az olasz volt őrnagy 
akkor az olasz kormány, egyik magas rangú tisztviselője volt.

Visszatérek a félbeszakított időrendhez: a doni szovjet áttörés
kor, az A. 1. osztály egyik beosztott vezérkari tisztjével, Görgényi 
századossal, utolsónak hagyták el az alekszejevkai Hadsereg Harc- 
álláspontot és mínusz 36 fokos hidegben, térdig érő hóban, a vissza
vonulókat az utakon állandóan támadó szovjet vadász-repülőgépek 
miatt, sehol sem az úton haladva, száztíz kilométert megtéve értek 
négy nap múlva az új Harcálláspontra.

Nemeskéri-Kiss Miklósról meg kell jegyeznem, hogy édesapja 
„Vitézi” címe után, elsőszülöttként ő is „Vitézi” címet és jelvényt 
viselt.

A szovjet frontról, 1943. március 16-án tért haza.
Két hónapi szabadság után, június elsejétől, a Honvéd Vezérkar

2. osztályára osztották be, már mint tartalékos hadnagyot. A nyelv
tudása miatt helyezték oda, ahol a nyugati rádióállomások adásai
nak lehallgatása és azok kiértékelése volt a feladata.

A Honvéd Vezérkar 2. Osztályával, 1944. október első felében 
települtek át Sopronba, ahol egy légitámadás alkalmával történt se
besülése folytán, két hónapot töltött a soproni hadikórházban.

A kórházból történt elbocsájtása után, 1945. április elejéig vé
gezte feladatát. Innen a Szovjet Hadsereg előnyomulása miatt, Né
metországba vonultak vissza. Itt Passautól északra, egy Breitenberg 
nevű helységben helyezkedtek el, az Osztály megmaradt részeivel.

Itt ért véget Nemeskéri-Kiss Miklós, a Magyar Királyi Honvéd
ségben eltöltött öt és fél éves tevékenysége.

Ez alatt az idő alatt, a következő kitüntetéseket kapta, az átadás 
sorrendjében;

Erdélyi Emlékérem, Délvidéki Emlékérem, Tűzkereszt I. Foko
zata, Német Sasrend V. Fokozata, Kormányzói Dicsérő Elismerés 
Magyar Koronás Bronzérme a Hadiszalagon, Német Másodosztá
lyú Vaskereszt.
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Erről a hatodik kitüntetésről, Miklós azt mondta nekem, hogy: 
„Ezt a keresztet én nem érzem magaménak, nem is tudom miért 
kaptam, egyébként még okmányt sem adtak róla.”

Az első amerikai csapatok, 1945. május elsején értek 
Breitenbergbe! Az amerikaiak a magyar katonákat nem tekintették 
hadifoglyoknak, hanem „csak” menekülteknek. Ezért Miklós és Le- 
geza János vezérőrnagy felajánlotta az amerikai parancsnokságnak, 
hogy megszervezik a körzetben lévő magyar katonák és polgári sze
mélyek összeírását. Ehhez a feladathoz meg kellett szerezniük az 
akkor Passauban állomásozó amerikai egység parancsnokának 
Payne alezredesnek, de főleg a München melletti Bad-Töltz-ben te
lepült 3. Amerikai Hadsereg Parancsnokságának (A Parancsnok Ge
orge Patton vezérezredes) engedélyét és dokumentált megbízását, a 
tevékenységükhöz. Ezt az engedélyt, illetve megbízást meg is kap
ták és az Amerikai Hadseregtől kapott Opel Olympia típusú gépko
csival, valamint a szükséges más eszközökkel felszerelkezve, né
hány tiszttársával, -  Siegler Egon főhadnagy, báró Waldbott Pál 
hadnagy és másokkal -  nekikezdtek az összeírásnak és az összeír- 
taknak a kijelölt körzetbe való összegyűjtésének.

Munkájukat Clay ezredes, a Passauban állomásozó amerikai 
hadosztály tüzérfőnöke felügyelte és mindenben támogatta.

Miklós a munkája során Weilheimben meglátogatta a Horthy 
családot, ekkor a volt Kormányzó már nem tartózkodott ott, hanem 
Nümbergben volt a nemzetközi bíróságon. Rajtuk kívül, az egyik 
gyűjtőtáborban találkozott volt parancsnokával, Jány Gusztávval, 
akit igyekezett lebeszélni a hazatérésről, (lányt nem hozták, hanem 
magától jött haza) valamint Szombathelyi Eerenc vezérezredest is 
megtalálta, akivel hosszan elbeszélgetett.

Miklós németországi tevékenységéről egy 70-80 oldalas, kézírá
sos naplót vezetett, aminek fénymásolatát a Hadtörténeti Levéltár 
Igazgatójának, Markó György őrnagynak átadta a kilencvenes évek 
elején.

1945 decemberében, az Amerikai Hadsereg megkezdte a Bajor
országban összegyűjtött, azon magyar katonák és polgári személyek 
hazaszállítását, akik egészségileg nem álltak jól és további kórházi 
kezelésre szorultak.
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Az első szállítmány betegeit, egy kórházvonat-szerelvényen in
dították haza Pockingból, 1945. december 24-én. Ezt a vonatot, egy 
szakasz fegyveres amerikai katonai őrség kísérte. Ebbe a szakaszba 
osztották be az amerikai egyenruhába öltöztetett Nemeskéri-Kiss 
Miklóst is, (géppisztollyal felszerelve) és megbízták a tolmácsolási 
feladatokkal. E feladat ellátásához kellett a német és az orosz nyelv 
ismerete is és természetesen az angol és a magyar. Miklós oroszul 
csak annyit tudott, amennyit a doni fronton felszedett. A kórházvo
nat parancsnoka Nolte kapitány, a szállítmány száma 1116 volt.

A vonat-szerelvény 1945. december 29-én ért a Déli Pályaudvar
ra. A betegeket gyorsan átadták a közeli Vöröskereszt Kórháznak, 
de még négy napot Budapesten töltöttek az amerikai őrség tagjaival. 
Ezalatt az idő alatt kereste fel Miklós Budapesten a Déli Pályaud
varhoz közeli Márvány utcában lakó menyasszonyát. Kárpáti Ibo
lyát, (akiről már említést tettem, Miklós egyetemi tanulmányaival 
kapcsolatban) akivel, Nolte kapitány dollárjainak segítségével, úgy 
a polgári, mind az egyházi esküvőt, január 2-án megtartották.

Ezután Miklós, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai Fő
nökétől kapott katonai gépkocsin, kivitte feleségét Gödre, bemutat
ni szüleinek. Ezen túlmenően, átadta nekik Nolte kapitány által kül
dött, akkor nem csekély értéket képviselő élelmiszer csomagot.

A vonat január 6-án indult vissza Németországba, amelyre fel
csempészték Miklós feleségét, akit Nolte kapitány saját fülkéjében 
helyezett el, addig amíg a vonat a szovjet megszállási zónában ha
ladt. Rendben megérkeztek Passauba, ahol Miklós egy nagyobb la
kást kapott az Amerikai Hadseregtől, mivel most már ketten voltak. 
Egy újabb kórházvonat-szállítmányra, amely 1945. február 14-én 
indult, Miklós is beosztást kapott, ismét tolmácsként. A szállítmány 
parancsnoka azonban most, nem Nolte kapitány volt, hanem Spann 
főhadnagy.

Részben Spann ügyetlenségének és határozatlanságának köszön
hetően, Miklóst a vonat visszaindulása előtt, 1945. február 20-án a 
Kelenföldi Pályaudvaron letartóztatta az ÁVO...

Előbb a „Délbudai Internáló Táborba” (Ma Petőfi Laktanya), on
nan az Andrássy út 60-ba szállították, majd a Mosonyi utcai, volt 
„Toloncházba” vitték.
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Ezeken a helyeken, egy újjal sem nyúltak hozzá, -  ellentétben a 
zárka társaival -  mert a Budapesti Amerikai Misszió, hetenként két
szer is érdeklődött iránta, a megfelelő hatóságoknál.

A Mosonyi utcából, kivitték őket a Keleti, a Ferencvárosi Pálya
udvarokra vagonokat rakodni és más jellegű munkák elvégzésére. 
Az egyik munkahelyről, 1946 nyarán az Amerikai Katonai Misszió, 
nagy szakszerűséggel és alapossággal, kalandregénybe illő módon 
megszervezte és végrehajtotta Miklós szökését, Bécs amerikai zó
nájába. Innen már a bécsi Amerikai Katonai rendőrség (MP.) főnö
ke gondoskodott arról, hogy simán, új amerikai egyenruhában eljut
hasson Passauba, az amerikai hadosztály törzsébe, ahol állomány
ban volt.

Nehány hét múlva felvette a kapcsolatot családja egyik tagjával 
aki a Francia Hadsereg ezredese volt. Ez a rokon, felajánlotta neki, 
hogy elhelyezi a Németország francia megszállási zónájában lévő 
egyik altiszti iskolában, mint polgári alkalmazottat. Ezt az ajánlatot 
Miklós elfogadta, annak ellenére, hogy az amerikaiak is felajánlot
ták neki az Egyesült Államokban való letelepedést. Megköszönte az 
ajánlatot és megvált az Amerikai Hadseregtől.

Elutaztak a svájci határhoz közeli, francia zónában lévő Langen
argen nevű kisvárosba, ahol jelentkezett az altiszti iskola parancsno
kánál, aki már tudott az érkezéséről.

Az altiszti iskolán, az intézmény klubjának vezetését bízták rá, 
amit nagy lelkesedéssel és igyekezettel végzett. Itt született első 
gyermeke 1946. október 30-án, János és itt maradt családjával 1948. 
őszéig, amíg francia állampolgárságuk nem rendeződött. A francia 
állampolgársághoz, az ottani törvény szerint még dédnagyapja, az 
1848-1849-es Honvéd ezredes után volt joga.

Itt az altiszti iskolán történt egy eset vele, amikor Jean De Lattre 
De Tassigny, a francia Hadsereg Szárazföldi Erőinek főparancsno
ka bejelentett szemlét tartott az iskolán. A bejelentés vétele után, az 
iskola parancsnoktól kezdve, a polgári alkalmazottakig, mindenki 
takarított, festett, meszelt, a katonák még a gombjaikat is kiszido- 
lozták. Miklós is kiváló rendet rakott a klubban. Új cikkeket helye
zett a faliújságra, sőt egyet maga is írt, amely a szovjetek által meg
szállt Magyarországról, a kommunista börtönviszonyokról, az
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Andrássy út 60-ban tapasztalt „élményeiről” szólt. Azonban a cik
ket nem írta alá.

Elérkezett a hadseregtábomoki szemle napja. Tassigny utolsó
nak hagyta az altiszti klubot, ahol Miklós jelentkezett nála, kitűnő 
franciasággal, katonához illő „vigyázz” állásban. Tassigny körbejárt 
és megnézett mindent a helyiségben. Egyszer csak megállt a faliúj
ság előtt, amin kikerülve a francia sajtótermékekből kivágott cikke
ket, (amelyek abban az időben, meglehetősen „balosak” voltak) ol
vasni kezdte Miklós cikkét, amit figyelmesen végig olvasott. Ezután 
Miklóshoz fordulva, megkérdezte, hogy ki írta ezt a cikket? A vá
lasz: Jelentem én. Azután Miklósnak el kellett mondania, hogy ez a 
cikk, saját tapasztalatai alapján íródott. A hadseregtábomok megve
regette a vállát és azt mondta: „Derék ember maga, végre ez az el
ső hely, ahol nem ’’kommunista szimpatizáns cikkeket olvashat az 
ember a francia Hadsereg faliújságjain.”

Az állampolgársági okmányok megérkezése után, Franciaország 
fővárosában, Párizsban telepedtek le, rokoni segítséggel, egy szegé
nyes kis lakást szerezve. A megélhetésükhöz szükséges álláshoz is 
az ottani rokonság segítségével jutott. Maguk a franciák is sok ne
hézség közepette éltek, az élelmiszerekből is kevés volt és a drága
ság jellemezte az életet.

A katonai pályafutását, még ott sem hagyhatta abba, mert a fran
cia Hadkiegészítő Parancsnokság hamarosan kiderítette, hogy az or
szágnak ez az új polgára, itt még nem teljesített katonai szolgálatot. 
Rövidesen behívót kapott és némi kacskaringók és újabb rokoni se
gítség révén, bejutott a Francia Katonai Akadémiára, ahol egy ezre
des elé került, aki kifaggatta az addigi katonai pályafutásáról és 
mint magyar tolmácsot vette állományba.

Rövid alapkiképzés után, ahol megtanulta a francia tisztekkel 
való kapcsolattartás szabályit, a tisztelgés, a jelentkezések formáit, 
az alaki szabályokat és a francia rendfokozatokat, munkába állt.

Munkája a magyar iratanyagok lefordításából állt. Mivel ez a be
osztás, ott tiszti rendfokozattal járt, egyelőre előléptették őrmester
ré és leszerelték. Ennek ellenére, amikor magyar téma, vagy írásos 
anyag került napirendre, minden alkalommal behívták egy-két hó
napra. Ilyenkor a munkája végeztével mindig előléptették egy rend-
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fokozattal. Az érkező behívó parancsokért, a csendőr őrsparancsnok 
telefonos értesítésére be kellett mennie az őrsre.

Közben Édesapja vadász kapcsolatai révén, a Nemzetközi Sport
lövő Szövetségben kapott állást, ahol rövidesen felfigyeltek szakér
telmére és egyre nagyobb és nehezebb feladatokkal bízták meg. 
Ezeket a feladatokat, minden esetben kiváló minőségben és gyorsan 
oldotta meg. Itt néhány év alatt, a főtitkári beosztásig jutott az otta
ni ranglétrán.

Párizst mint lakhelyet, nem tudta megszeretni, ezért a fővárostól 
húsz kilométerre. Les Molieres-ben, egy családi házat vásárolt. A 
család szaporultával ezt a házat többször is megnagyobbíttatta.

Gyermekei: János (Jean-Paul) 1946.
Zsuzsanna (Suzanne) 1949.
Tamás (Thomas) 1950.
Fülöp (Philippe) 1955.
Karolin (Caroline) 1964-1991.

A nemzetközi sportlövő versenyek, különböző helyszíneken va
ló megszervezése miatt Miklós bejárta a világ több országát, így 
Mexikót kétszer is, Egyiptomot, Olaszországot, Argentínát, Brazíli
át, Libanont, Dél-Afrikát, Marokkót, Csehszlovákiát stb., még Bu
dapestre is eljutott.

Portugáliában, egyedül, de feleségével is többször meglátogatták 
Horthy Miklós, volt kormányzót és családját Estorilban. Ezekről a 
látogatásokról több fénykép is készült, amelyeket a kilencvenes 
évek végén, én elkérve azokat Miklóstól, az Országos Levéltárban 
és a Hadtörténeti Levéltárban helyeztem el.

1956. őszén, szülei kivándorlási engedéllyel, áttelepültek Fran
ciaországba, ahol kb. két évig náluk laktak. Később Párizsban vásá
roltak maguknak lakást és ott éltek életük végéig.

Miklósék többször üdültek Magyarországon (1956. után) a Bala
tonnál a családdal. Itt mindig tapasztalták, hogy figyelik őket.

Egy budapesti hivatalos útja során, a Gellért hegyen, a „Citadel
la” vendéglőben az asztalához ült két belügy-minisztériumi alkal
mazott akik kémkedésre akarták őt beszervezni. Miklós a francia ál
lampolgárságára és az ottani állampolgári esküjére hivatkozva el
utasította az ajánlatot. Másnap, a magyar partnerének, az itteni
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Sportlövő Szövetség elnökének, Szuszky vezérőrnagynak elmondta 
a beszervezési kísérletet. Szuszky nagyon gyorsan intézkedett és 
többé nem zaklatták. Párizsba visszatérve, az illetékes helyen jelen
tette az esetet.

A balatoni üdüléseknek egyszer csak vége szakadt „mert a pári
zsi Magyar Nagykövetség, indoklás nélkül megtagadta tőlük a ma
gyar vízum megadását. Párizsban egy magyar követségi tisztviselő, 
azt mondta Miklósnak, hogy a vízum megtagadása miatti panaszát 
írja le, egy Kádár Jánosnak címzett levélben. Ez a követségi tisztvi
selő, -  mivel Kádár belátható időn belül Párizsba érkezik -  majd ér
tesíti Miklóst az időpontról és akkor jöjjön a követségre és szemé
lyesen adja át a levelét Kádárnak. Ez meg is történt. Kádár hazatér
te után, _- azonnal intézkedett és egy pozitív tartalmú írásos válasz, 
rövid időn belül meg is érkezett Miklós címére. Ezután már akadály 
nélkül jöhettek Magyarországra.

Ebben az időben vásárolt egy elegáns, nagy, úszómedencés üdü
lőt Spanyolországban, Valencia mellett. Ezután a nyarakat, gyerme
keikkel, majd azok felnőtté válása után, feleségével kettesben ott 
töltötték. Valenciában jó barátságba kerültek Muráthy Lilivel, a 
Spanyolországban élő magyar színésznővel.

A Francia Hadsereg ezenközben is, évente kétszer-háromszor is 
igényt tartott szolgálatára, azaz kapott egy-egy magyar vonatkozású 
anyag feldolgozására, lefordítására behívó parancsot.

Ezek után a pár hetes behívások után is, mindig előléptették, 
most már tiszti rendfokozatokba. A tiszti behívó parancsért azonban 
már nem kellett a lakásától hat kilométerre lévő Limours kisváros 
csendőr őrsére bemennie, hanem azokat a főtörzsőrmester rendfo
kozatú őrsparancsnok hozta ki, személyesen a lakására.

Egyszer, a már kapitányi rendfokozatú Miklósnak címzett behí
vó parancs kikézbesítésekor, az őrsparancsnok egy kis tétovázás 
után, megszólalt és a következőket mondta: „Kapitány úr, megen
ged nekem egy kérdést? Természetesen, mondta Miklós, de előbb 
igyunk meg egy pohár konyakot, akkor biztosan jobban megy kér
dése megfogalmazása.” A konyak után jött a főtörzsőrmester kérdé
se: „Én már tizenhat éve szolgálok és kemény munkával, tanulással 
csak főtörzsőrmesteri rendfokozatig haladtam előre. Mit tud Ön,



106 Gödi Almanach

hogy ilyen gyorsan haladt a ranglétrán?” Miklós erre azt válaszolta 
meglehetősen diplomatikusan, hogy: „Tudni kell olyasmit, amit 
Franciaországban senki más, vagy csak nagyon kevesen tudnak!”. 
Az idők múltával Miklóst, végül őrnagyi rendfokozattal bocsájtot- 
ták el a Hadseregből és nem is hívták be többé munkavégzésre.

Jelentős változást jelentett számára a magyarországi rendszer- 
váltás. Most már a rendőrség „figyelme” nélkül közlekedhetett az 
ország területén. Meglátogatta itt élő rokonait, barátait. Nagy érdek
lődést mutatott Göd fejlődése iránt. Átvállalta a dédnagyapjáról el
nevezett út, zománcozott utcanév tábláinak (28 db) és a két emlék
táblának bekerülési költségeit, figyelemmel olvasta az akkor még 
neki megküldött „Gödi Körkép” című helyi lap cikkeit, sőt egy-két 
cikket is írt bele. Gratulált minden rendszerváltás utáni polgármes
ternek, a megválasztásához 2006-ig. Ezekre a gratulációkra, egyik 
polgármester sem reagált. (Illemtan! ) Amikor Gödön járt, mindig 
felkereste a községházát egy rövid vizit erejéig.

Vadász barátaival, többször vett részt Baja és Kecskemét kör
nyékén apróvad vadászatokon. Velük a levelezési kapcsolat, a leg
utóbbi időkig fennállt.

Segítséget nyújtott a „Nimród Alapítvány” szerkesztőinek. 
Édesapja, „Mesél a vén vadászkalap” című könyvének magyaror
szági kiadásában, amelyet Esterházy Mátyás (Esterházy Péter író 
apja) fordított magyar nyelvre.

Meglátogatta velem a Hadtörténeti Levéltárat, ahol az elveszett
nek hitt, de időközben előkerült, hatszáz oldalas „Doni Napló”-ja 
található. Itt további dokumentumokat, fényképeket, okmányokat 
adott át a Levéltár igazgatójának (dr. Szijj Jolán főtanácsos). Déd- 
nagyapja ott őrzött levelezését, több rá vonatkozó okmánnyal, fény
képpel kiegészítette.

Tisztelgett a Hadtörténeti Múzeum udvari falán elhelyezett, a 
Doni Hősök emlékére állított emléktáblánál.

Újra vésette a sződi temetőben lévő Nemeskéri-Kiss családtagok 
síremlékén a feliratokat, valamint rendbehozatta a Göd-pusztai öreg 
temetőben lévő, báró Nopcsa Elek, (Öccse keresztapja) sírján lévő 
nagy kőkeresztet.
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Tagja volt itt Magyarországon a „Nyíregyházi Huszár Egyesü
letnek”, a „Doni Bajtársak Szövetségé”-nek, a „Piarista Diák Szö- 
vetség”-nek.

Megkapta az 1999. január elsején alapított „Doni Emlékkereszt” 
kardokkal díszített I. fokozatát, amit a doni hadműveletekben köz
vetlenül (fegyveresen) részt vettek kaptak.

1990 után, minden évben feleségével ellátogatott Magyarország
ra, itt gyakran voltak a mi vendégeink. Nagyon sokat beszélgettünk 
az 1945. előtti időkről. Gépkocsiján elmentünk Kenderesre, ahol 
koszorút helyezett el Horthy Miklós sírján, Gödöllőre a volt királyi 
kastélyba, édesapja vadászatainak helyszínére, Balaton-Edericsre, a 
már nem élő vadászbarátja. Nagy Endre feleségéhez.

Több alkalommal kiruccantunk Gödre a kertes hétvégi házunk
ba, jó ebédeket fogyasztottunk el négyesben a gödi Zöldfa 
Ettermben és az alsó strandon lévő vendéglőben. Felkereste a 
Gödön lakó unokahugát, Szahlender Magdát és férjét Mühlbacher 
Istvánt, akiket meghívott hozzájuk Franciaországba.

Sohasem hagyta ki unokanővére, Nemeskéri-Kiss Ilona, dr. 
Pákey Lajosné meglátogatását, akivel rendszeres levelezést és tele
fon kapcsolatot tartott fenn.

Jó kapcsolatot alakított ki Murvai Zoltánnal, a Nemeskéri-Kiss 
kúria jelenlegi tulajdonosával és újjáépíttetőjével, aki nagy tisztelő
je Édesapjának. Őt meghívta egy franciaországi apróvad vadászatra 
is.

Sokszor vett részt a váci Piarista Gimnázium érettségi találkozó
in, ahol rendszeresen ő állta az ilyenkor szokásos, közös vendéglői 
ebéd árát. Osztálytársa volt, a gödi Kása János, iskolatársa pedig 
Jőrös András. Őket Gödön, a lakásukon is meglátogatta.

Gödön, általam baráti kapcsolatot alakított ki Bátorfi Józseffel, a 
MÁV Vezérigazgatóság Nemzetközi Főosztályának Vezetőjével és 
Láng Józseffel, egyébként akkoriban mind a ketten, a „Gödi 
Almanach”-ot szerkesztették. Ebbe a kiadványba Miklós is írt, több 
jelentős cikket, elsősorban a doni front „élményeiről” és a „Vándor
lásom nyugat felé” címűt, amelyik hetven oldal terjedelemben, az 
1997. évfolyam kiadványban jelent meg.
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Igen jó baráti kapcsolatba került, ugyancsak általam, a Magyar 
Honvédség Központi Irattár (Nem Levéltár!) Parancsnokával, 
Csárádi József ezredessel, aki biztosította számára az irattári épület 
udvarán, gépkocsija elhelyezését budapesti tartózkodása alatt. 
Ezenkívül áttanulmányozhatta itt az irattárban elhelyezett saját és 
öccse, valamint néhány volt tiszttársának katonatiszti kartonját. 
A sajátjához kiegészítésül, egyenruhás fényképét, a tiszti zsold- 
könyvét és néhány más okmányt adott át. Csárádi Józseffel és Láng 
Józseffel, akik nagy bélyeggyűjtők, a közelmúltig levelezésben állt 
a filatélia közös ügyeit megbeszélendő.

A Nemzetközi Sportlövő Szövetségtől, 1991-ben, hetvenéves 
korában ment nyugdíjba. Nyugdíjas éveit is aktív tevékenységgel 
töltötte. Részt vett az ottani vadásztársasága vadászatain, a Párizs 
környéki nagy erdőkben. Nagy szakszerűséggel ápolta családi háza 
kertjét, amit gyönyörű virágokkal ültetett tele. Rendezte és napra
késszé egészítette ki, hatalmas bélyeggyűjteményét és továbbra is, 
egészen egészsége megromlásáig, gépkocsiját maga vezetve, nya
ranta Magyarországra látogatott.

1991-ben, tragikus körülmények között elhunyt a legfiatalabb 
gyermeke Karolin. Ez a haláleset, nagyon megviselte mindkettőjü
ket. Miklós Karolin halála után, egy családi kriptát építtetett, a szülei 
sírja mellett, a Les Molieres-i temetőben, ahová később áthelyezték 
Karolin koporsóját. Ez a kripta hat koporsó elhelyezésére alkalmas.

Miklósban nagyvonalú vendéglátót ismertünk meg, két alkalom
mal, 1993-ban és 2000-ben voltunk náluk feleségemmel együtt a 
vendégei, nem is rövid ideig. Mindkét alkalommal nagyszerű prog
ramot állított össze számunkra, amit vele együtt, a gépkocsiján utaz
va bonyolítottunk le.

A kilencvenes évek végén, felkereste őt Ráday Mihály, francia- 
országi lakásán és egy hosszú beszélgetést folytatott vele a „A ma
gyar szabadságharc emlékhelyei” televíziós műsor számára, déd- 
nagyapja 1848-1849-es szerepéről és az emigrációban folytatott te
vékenységéről. Ezt a beszélgetést a Magyar Televízió, teljes terje
delmében közvetítette. Ezen kívül, a pécsi helyi televízió egyik 
szerkesztője is kiutazott hozzá, hasonló céllal mint Ráday, de egy 
későbbi időpontban.
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A vele való beszélgetést a pécsi helyi televízió is leadta. A fel
vételek kazettáit, egy másolatban úgy Ráday, mint a pécsi helyi te
levízió szerkesztője megküldte Miklósnak.
Most számba veszem az unokáit;

Jánostól : Archibald 1973.
Jules 1990.
Viktor 1990.

Zsuzsannától : Szandra 1977.
Anna Claire 1981.

Tamástól : Andrea 1984.
Fülöptől : Lucie 1981.

Julien 1985.
„Franciaországnak az 1945. utáni életemben nagyon sokat kö

szönhetek, ezért hálás vagyok ennek a választott hazámnak”, mond
ta nekem Miklós.

Franciául már kisgyermek korában akcentus nélkül beszélt, de 
végig magyarul gondolkodott és álmodott. Gödről pedig gyermek
kora és boldog ifjúsága jutott eszébe és a diákszerelme, egy szép gö
di kislány.

Az 1945. utáni sérelmeken, a családi lakóhely és a birtok elvesz
tésén, a fogvatartáson és az AVO-n túltette magát. Soha senkinek 
nem panaszolta el ezeket az eseményeket, hanem a sors velejárójá
nak tekintette azokat.

A francia grófi címét nem használta.
Nyolcvannégy éves kora után, egészsége fokozatosan romlott, 

egyre több időt kellett kórházban töltenie, majd az Alzheimer kór 
jelei mutatkoztak nála. Ezért, egy igen drága rehabilitációs otthon 
egyik apartmanjában helyezték el, ahol teljes ellátást kapott és orvo
si, ápolói felügyelet alatt állt. Itt érte őt a halál.

2008. január 24-én, szűk családi körben helyezték el koporsóját 
a Les Molieres-i temetőben, a maga által építtetett családi kriptában.

A temetési szertartásra, még időben odaért, egy általam küldött 
magyar nemzeti színű, széles selyemszalag, amelyen a búcsúszavak 
egyedüliként, magyarul voltak felírva. Ez a piros-fehér-zöld szalag 
képviselte a szülőhazát és azokat a gödieket, akik ismerték és sze
rették őt.

Isten veled Miklós! Nyugodj békében!
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La Comtesse Ibolya de KISS de NEMESKER son épouse,

Jean-Paul et Valérie de KISS de NEMESKER, Archibald de KISS de NEMESKER 
et Ingrid BRATZER, Jules et Victor de KISS de NEMESKER, Isidore Alice 
de KISS de NEMESKER,

son fils, sa belle-fille, ses enfants et arrière petits enfants,

Suzanne et Régis OGET, Sandra et David PREZELUS, Anne-Claire OGET,
Raphaël PREZELUS,

sa fille, son gendre, ses petits enfants et arrière petit fils,

Thomas et Zsuzsanna de KISS de NEMESKER, Andréa de KISS de NEMESKER, 
son fils, sa belle fille et sa petite fille,

Philippe et Monique de KISS de NEMESKER, Lucie de KISS de NEMESKER 
et Jérôme DELAUNAY, Juüen de KISS de NEMESKER, Timéa DELAUNAY, 

son fils, sa belle-fille, ses petits enfants et arrière petite fille

toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès 

du

Comte Miklós de KISS de NEMESKER,

survenu le 20 janvier 2008, dans sa 87 “ “ année 

à Chevreuse

L a cérém onie relig ieuse  e t rinbum aticm  o n t eu  lieu le Jeudi 24 ja n v ie r  2008 dans l ’inriinité & m iliale  

Priez pour lui

Madame Ibolya de KISS de NEMESKER Residence Aux Moines 2S, rue du Couveot 91470 Limours en Hurepoix

Pompes Funèbres MartxeiieS.N.C Ludovic Cano 41 route de Chartres 91470 Limours telOI.64.9IJ4g3

Ksam

A gyásTjelentő



VOLENTICS GYULA

Gödi iparosok és kereskedők 
a 20. század első felében

Göd történetében a 20. század első évtizedei nagy változást hoz
tak. A korábban pusztaként és később nyaralótelepként nyilvántar
tott „Gödök”, úgymint Felsőgödön a „Családotthon” és a „Kertvá
ros” 1915-ben, Alsógödön pedig a „Villatelep” 1921-ben közigaz
gatásilag leváltak Sződről, az anyaközségről. De ugyanez a folya
mat volt megfigyelhető Sződrákoson és Sződliget-telepen is, a mai 
Sződligeten is, ahol a nagyobb arányú parcellázásnak csak az I. vi
lágháború vetett időlegesen véget.

Göd nagyiramú fejlődése és a jelentős számú betelepülés első
sorban a vasútnak volt köszönhető. Mint tudjuk, Magyarország első 
vasútvonala a Pest-Vác vonalon létesült 1846-ban. A 19-20. század 
fordulója táján, csökkentve a mezőgazdasági művelésű területek 
nagyságát, elsősorban a vasút és a Duna között nagyobb arányú par
cellázás kezdődött. Ekkor vertek gyökeret a középosztály tagjaiként 
az új honfoglalók: a pesti köztisztviselők, bankárok, minisztériumi, 
magán-, és közhivatalnokok, művészek, kereskedők, iparosok, vas
utasok, munkások. Telket vettek, melyre felépítették Budapest rep
rezentatív sugárútja, az Andrássy út polgári villáinak jellegzetes ki
csinyített másait. Volt, aki csak nyaranta költözött ki, de sokan vol
tak olyanok is, akik elsősorban a háborús okok miatt véglegesen le
telepedtek. Ez a réteg biztos egzisztenciával, anyagi bázissal (ké
sőbb mondhatnánk: havi 200 pengő fixszel!) és öntudattal rendelke
zett ahhoz, hogy ne tűrje a sződi elöljáróságtól való függését, ezért 
viszonylag gyorsan, egy emberöltő alatt (30 év) a közigazgatási el
szakadás, az előnytelen kapcsolat megszűntetése mellett döntött. Ez
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a réteg meg tudta fizetni a gödi vendéglőket, az elsősorban a fővá
rosból kiköltöző alsó- és felsőgödi iparosok, kereskedők szakszerű 
munkáját, melyre természetesen a fizetőképes kereslet serkentőleg 
hatott. Pezsgő helyi társadalmi-kulturális élet indult, melyet az aláb
bi civil szervezetek és események jellemeztek.
Alsógöd:

Alsógödi Sport Egyesület (ASE, 1923),
Levente Egyesület (1924),
Egyházközségi Képviselő-testület (1924).
Tűzoltó Egyesület,
Társaskör (1925),
Alsógödi Iparosok és Kereskedők Köre (1925).

Felsőgöd:
Felsőgödi Családotthon Telepesek Egyesülete (1907), 
Felsőgödi Iparoskör (1907),
Felsőgödi Testgyakorlók Köre (FTK, 1920),
Hangya Szövetkezet (1920),
Nemzeti Munkavédelmi Csoport (1922),
Dalárda-Felsőgödi Dalkör (1924),
Templomépítés (1924),
Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (1926), 
Vasutasok Jótékonysági Országos Egyesületének 
Felsőgödi Fiókja (1927),
Egyházközségi Képviselő-testület (1927),
Felsőgödi Kaszinó (1930),
Felsőgödi Műkedvelő Csoport.

A fenti szervezeteken kívül szállodák, teniszpályák, vendéglők, 
üzletek, piac, helyi (felsőgödi) újság alapítása jelzik ekkor az új te
lepülések fejlődését. A változásra jellemző, hogy a korabeli váci 
sajtó „amerikás ütemű” fejlődésnek nevezte azt.

Annyira fejlett, szervezett volt a gödi kézműipar, hogy a helyi 
iparosok 1934-1948 között a helyben működő Felsőgödi Községi 
Iparostanonc Iskola inasainak tanoncszerződéssel munkát, ezzel 
gyakorlási lehetőséget tudtak biztosítani.
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Kik voltak e korszak meghatározó községi elöljárói, tanítói, keres
kedői és iparosai Alsó- és Felsögödön?

ALSÓGÖD
Pátz Lajos

Vezető jegyző. 1878-ban született Munkácson. Középiskoláit 
Munkácson és Máramarosszigeten. a jegyzői tanfolyamot szintén 
Máramarosszigeten végezte. A háborúban (I. vh.) kifejtett tevé
kenységéért megkapta a III. osztályú polgári hadi érdemkeresztet. 
1928-tól volt Alsógödön vezető jegyző.

Tóth Pál
Állami elemi iskolai igazgató-tanító. 1875-ben suületett Tapol

cán. Középiskoláit Tapolcán, a tam'tóképzőt 1894-ben Csáktornyán 
végezte. Két évig Zalatámokon községi tanító volt, majd 1896-tól 
1913-ig Alsólendván. 1913-tól 1920-ig Lendvahosszúfalun tanított, 
ezt követően 1920-tól lett alsógödi iskolaigazgató. Népművelési 
gondnok, az Alsógödi Társaskör alelnöke, római katolikus kántor, 
községi és egyházközségi képviselő-testületi tag. valamint a Magyar 
Nemzeti Szövetség helyi szervezetének elnöke is volt. 40 évi szol
gálat után vonult nyugdíjba. Neje Hallápy Júlia tanítónő volt.

Horch Ernő
Nyugalmazott főjegyző. Középiskoláit Vácott, a hadapródisko

lát Budapesten végezte. Jegyzői oklevelet 1900-ban, Hont várme
gye jegyző-vizsgáló bizottságától nyert. 1900 és 1920 között 
Nagycsalonyán volt főjegyző, majd onnan menekültként érkezett 
alsógödre. Öt évig a község főbírája volt, kezdeményezte a telepü
lés önálló megalakulását, leszakadását az anyaközségről, Sződről.

Krizmatís Ferenc
Asztalos. Szakmáját Sopronban tanulta, 1892-ben végzett. Négy 

évig segéd, majd két évig üzletvezető volt Budapesten. Segédként 
Németországba és Ausztriába is eljutott. 1908-1909-ben Budapes
ten, 1909-1914 között Felsögödön, 1922-től Alsógödön önálló ipa
ros volt. A helyi Iparoskömek elnöke, az iskolagondnokságnak tag
ja volt. 1915-től 17 hónapot szolgált az orosz fronton, ahonnan ki
sebb rokkantsággal szerelték le.
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FELSOGOD

Krenedits Imre
Helyettes főjegyző. Vácott született, középiskoláit is ott végezte, 

majd 1925-ben fejezte be a jegyzői tanfolyamot Egerben. Közigaz
gatási működését a váci főszolgabírói hivatalban kezdte, majd
1927- ben felsőgödi főjegyző lett. Nagyrészt neki köszönhető a vas
úttól a Dunáig kiépített út, valamint az iskola- és óvodaépítés is.

Steibl (későbbi nevén Somosi) Ferenc
Igazgató-tanító. 1880-ban a Torontál megyei Lázárföldön (ma 

Szerbia, Vajdaság) született. Alsó-középiskoláit Kiskunfélegyhá
zán, a tanítóképzőt Szegeden végezte. Pályáját a Torontál megyei 
Szécsényfalván kezdte, ahonnan 1913-ban került Felsőgödre. Az I. 
világháború alatt a dr. Preszly Elemér főispán vezetése alatt álló ha
diözvegyeket és hadiárvákat gyámolító egylet helyi vezetője volt. 
Felsőgödön az 1920-as években nagyszabású szervező tevékenysé
get fejtett ki az építendő hat tantermes iskola (valamint igazgatói la
kás, két tantermes óvoda és óvónői lakás) megvalósítása érdekében. 
Az állami (azaz nem felekezeti) iskolának 1919-től lett az igazgató
ja, de még 1930-ban is igazgató-tanító volt, tehát aktívan részt vett 
az oktatásban. Steibl Ferencnek a Sződtől leváló katolikus egyház- 
község megszervezésében is jelentős szerepe volt. Elnöke volt az
1928- ban megalakult Felsőgödi Zene- és Kultúregyesületnek.

Traum (későbbi nevén Szomolnoki) József
Kántor-tanító. 1880-ban a Torontál megyei Őscsanád (ma Ro

mánia, Temes megye) községben született. Alsó-középiskoláit Sze
geden, a tanítóképzőt Kiskunfélegyházán végezte. Tanítói pályáját 
1902-ben Krasznahorkán (ma Szlovákia, Kassai kerület) kezdte, 
majd következett Váralja és Szomolnok (ma Szlovákia, Kassai ke
rület). Itt érte az I. világháború kitörése, amelynek első napján be
vonult katonának. Részt vett Przmysl első visszafoglalásánál, majd 
a gorlicei (ma Lengyelország, volt Nyugat-Galícia) és a lembergi 
(ma Ukrajna, Kárpátalja) harcoknál. 1915-ben súlyos lövést kapott, 
ezért kétszer műtötték, majd 1917-ben rokkant állományba került.
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Érdekes, de ezt követően ismét kiment a frontra harcolni, majd zász
lósként leszerelt. A harcokban tanúsított magatartásáért megkapta a 
Károly csapatkeresztet (KCSK-t), és a sebesülési érmet. A háború 
után Nisszatért Szomolnokra tam'tani, azonban a csehek kiutasítot
ták, és negNA ennyolc órát adtak neki a távozásra. Ezután Budapes
ten. mint kisegítő (helyettesítői tanár fohlatta pedagógus pályafutá
sát, majd 1921-ben Felsőgödre került. Nem csak tanító volt. hanem 
a katolikus egyház kántora is. Elnöke volt a felsőgödi Műkedvelő 
Csopoitnak. a Hangya Fogyasztási Szövetkezemek. kántor-tanító
ként alapító tagja és karnagya volt a Dalárdának, és parancsnoka az 
(önkéntes Tűzoltó Testülemek. Az 1924-ben alakított Levente 
Egyesület főoktatója is volt (Bittman István. Szabó Rezső. Batsik 
Nándor oktatók mellett), de ő volt az 1920-ban alakult Felsőgödi 
Testgyakorlók Körének (FTK-nak) az elnöke is. Ezek után talán 
nem meglepő, de a nemzet napszámosaként az 1922-ben létrejött 
felsőgödi Nemzeti Munkavédelmi Csoportnak is vezetője lett. de a 
helyi Kaszinó ügyvezető igazgatója is volt. és nevét az Iparoskör 
alapítói között is megtaláljuk. A községi képviselő-testületben az ál- 
lanú iskola gondnokaként tevékenykedett. Szomolnokon a magyar 
nyelv terjesztése körül kifejtett érdemeiért az akkori kultuszmiiúsz- 
ter. Dr. Ulasics Gyula dicsérő elismerésben részesítette. 1936-ban 
felvette volt lakóhelvének nevét.

Török Benjámin
Tanító. 1884-ben a Sopron megyei Rábakecöl községben szüle

tett. Középiskoláit és a tam4óképzőt is Kismartonban (ma Eisenstadt. 
Ausztria. Burgenland) kezdte, majd Csordás (Békés megye). 
Simonyifalva (ma Románia. Arad megye) voltak lam'tó pályafutásá
nak első állomáshelyei. Mint simonyifalvai igazgatót a románok 
1919-ban kiutasították, ekkor visszatért Csor\ ásra. ahol igazgatóvá 
választották. 1921-ben Felsőgödön lett állami tam'tó. Sokoldalú és 
áldozatos tevékenységet fejtett ki a község kulturális és társadalmi 
életében, és minL a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) Köz- 
művelődési Egyesületének helyi elnöke, és a helyi Kaszinó pénztá
rosa általános szeretemek és bizalomnak ör\endett a településen. 
A helyi elöljáróságon az 1930-as években a községi közgyám fel-
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adatkörét is ő látta el. Mint gondnok, az iskolán kívüli népművelés
ben sűrűn tartott nagy érdeklődést kiváltó előadásokat.

Maschek István
Postaellenőr. A Vilmos császár út 24. szám alatt lakott. Közép

iskoláit Selmecbányán végezte, és itt lépett 1906-ban a posta szol
gálatába. 1914-től Budapesten teljesített szolgálatot. Felsőgödön 
aktív társadalmi életet élt, tagja volt a községi- és az egyházi képvi
selő-testületnek is. A háború alatt (I. vh.) a tábori postánál vették 
igénybe szaktudását.

Wollenhoffer Nándor
Nyugalmazott állami MÁV elöljáró. 1868-ban született. Közép

iskoláit Sopronban végezte, majd 1893-ban lépett a MÁV szolgála
tába. 1896-tól állomás-elöljáró volt Konscinán, Veszprémben, Tó
fejen, majd 1929-ben nyugállományba vonult. A Vasutasok Jóté
konysági Országos Egyesületének elnöke volt. Fia, Nándor végig
harcolta a világháborút, kétszer Signum Laudis, Károly csapatke
reszt és sebesülési érem tulajdonosa volt, a háború után az OTI hi
vatalnoka lett. Lánya, Anna a sződi felekezeti népiskolában 1932- 
1934 között az V-VI. vegyesosztály tanítója volt.

Traupert János
Asztalos és temetkezési vállalkozó. Lakása a Tátra u. 1. szám 

alatt volt. Tolna megyében született, szakmáját 1886-ig Grábácon 
tanulta. Segédként 7 évig vándorolt, majd 15 évig Budapesten dol
gozott. 1915-ben, mint önálló iparos került Felsőgödre. 1915-1918 
között harcolt a háborúban.

Ifj. Nagy Lajos
Bádogos. Lakott: Árpád út 13. Szakmáját 1924-ben Budapesten 

szerezte. Segédként a MÁV-nál dolgozott. 1926-ban lett önálló bá
dogos és vízvezeték-szerelő. A Felsőgödi Testgyakorlók Köre 
(FTK) főpénztárosa, az Iparoskör tagja volt.

Máriássy (Péter) Pál
Borbély. Előbb a Vilmos császár u. 10. szám alatt, majd a Tátra 

utcában működött. Nagybányai születésű, szakmáját Budapesten ta-
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nulla, 1910-től lett segéd, majd 1921-től Felsőgödön dolgozott. Az 
Iparoskor, a Dalárda, a Műkedvelő Csoport, és az FTK is a tagjai 
között tudhatta. 1914-ban vonult be a „nagy” háborúba, ahol kétszer 
megsebesült és fél évig fogságban volt. Kitüntetései: bronz vitézsé- 
gi érem. Károly esapatkereszt.

Kisfaludy Sándor
Nyugalmazott vasutas. Cipészként telephelye a Verseny u. 13. 

szám alatt volt. 1895-ben lépett a MÁV szolgálatába, Cserkúton és 
Alsóörsön volt alkalmazott. 1922-től nyugdíjas lett, majd Felsőgöd
re költözött. Tagja volt a Hangya Szövetkezet felügyelő bizottságá
nak, az Iparoskömek, a vasutasok helyi csoportjának elnöke volt. 
Községi esküdt, de elnökként megtaláljuk nevét a „Jó Magyarok 
Asztaltársasága” tagjai között is.

Mogyoródi Antal
Cipészmester. Előbb a Duna utcában, majd a György utcában 

dolgozott. Vácott született, szakmájában is itt „szabadult fel”. 1898- 
ban önállósította magát, 1909-ben költözött Felsőgödre. Tagja volt 
az Iparoskömek. Hadiszolgálatra a mozgósításkor vonult be és az 
orosz harctéren küzdött (I. vh.). 1917-ben, mint rokkantat leszerel
ték. Fiai, Antal (szül.: Bp., 1900) és Aladár (szül.: Bp., 1903) a 
Felsőgödi Községi Iparostanonc Iskola tanulói voltak. 1910-ben az 
első felsőgödi iskola, az ún. „Mogyoródi iskola”, az iskolának he
lyet adó épület korábbi tulajdonosáról. Mogyoródi Antal cipész
mesterről kapta nevét (Ady Endre u.).

Hirschfeld Mátyás
Fakereskedő. Lakása a váci Tabánban volt. Vácott született 

1871-ben és már az 1900-as évek legelejétől foglalkozott épületfa 
és építőanyag kereskedelemmel. Fióktelepe volt Sződligeten és Du
nakeszin. 1911-től Felsőgödön élt. Zsidó hitközségi elöljáró volt. 
Hirschfeld Lipót szakmáját apjánál tanulta ki, majd 1928-ban betár
sult H. Mátyás mellé és felsőgödi telep vezetője lett. Fülöp fia 
vezette a sződi telepet. Neje Bischitz Janka volt.



118 Gödi Almanach

HIRSCHFELD MÁTYÁS
épitbezési anyagok és épületfa telepe
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Hirschfeld Mátyás építőanyag kereskedő számlája (1935)

Hirschfeld Mátyás építőanyag kereskedő számlája (1937)

Balázsovíts János
Hentes és mészáros. Telephelye a Vilmos császár u. 15. szám 

alatt volt. Veresegyházi születésű, szakmáját Rákospalotán 1890- 
ben szerezte meg. Segéd-üzletvezetőként Váchartyánban dolgozott, 
majd 1911-ben Sződön önállósította magát. Felsőgödre 1919-ben 
helyezte át székhelyét.
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Id. Kossius Károly
Hentes és mészáros. Telephely: Bozóky Gyula u. 25. Négy gim

náziumi osztályát Rozsnyón végezte, majd szakmáját ugyanott édes
apjánál tanulta. 1884-ben lett segéd, majd, mint üzletvezető Buda
pesten dolgozott. 1899-ben lett önálló, 1926-tól volt Felsőgödön üz
lete. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, az orosz fronton szakmájá
ban dolgozott, mivel a vágómarha-telepre került. 1918-ban fogságba 
esett, de szerencsésen kiszabadult és őrmesterként leszerelt.

Tanács József
Hentes és mészáros. Telephelye a Vilmos császár u. 2. szám alatt 

volt. Cegléden tanult, majd 1900-ban Kispesten kezdett dolgozni. 
Segédként Budapesten dolgozott, majd 1906-ban Alsónémedin 
önállósította magát. Később Budapesten lett vendéglős, innen került 
1927-ben hentesként Felsőgödre. Társadalmi funkciói: az Iparoskör 
pénztárosa, az FTK és a Dalárda tagja, a MOVE (Magyar Országos 
Véderő Egylet) alapító tagja volt. 1914-től 1918-ig harcolt a fron
ton, Przemyslnél fogságba esett.

Nagy Lajos
1877-ben született Németkén. Lakatos, telephelye az Árpád út 

13. szám alatt volt. 1893-ban Újszászon „szabadult fel”, azaz vég
zett, majd Magyaregresen önálló iparos lett. Mint lakatos csoportve
zető 17 évig MÁV alkalmazottként dolgozott. 1925-től lett önálló 
felsőgödi iparos. 1920-tól községi képviselő-testületi tag volt, majd 
3 évig törvénybíró lett. Az Ipartestület elnöke, a Labdarúgó Egye
sület társelnöke, és valamennyi helyi kultúregyesület tagja volt. 
Még a háború előtt teljesített katonai szolgálatot. 1934-től községi 
bíró volt. Neje Kalocsa Mária volt.

Ampenzohn Károly
Mérlegkészítő, telephelye az Árpád út 50. szám alatt volt. Buda

pesten 1895-ben szerezte meg szakképesítését, majd segédként dol
gozott. 1923-tól Sarkadon a cukorgyárban mérlegszerelő volt, innen 
került 1930-ban Felsőgödre. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, az 
orosz harctéren szolgált. Innen 90 százalékos sérültként szerelték le. 
Felesége Döbrentey Gábor (1785-1851) költő leszármazottja volt.
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Kneisl Károly
Műszerész, telephelye a Bozóky Gyula út 10/A. szám alatt volt. 

Szakmáját 1900-ban, Bécsben tanulta ki, ezután Németországban és 
Angliában is dolgozott. Budapesten 22 évig üzletvezető volt. 1927- 
ben került Felsőgödre, ahol kerékpár- és varrógépeladással, javítás
sal foglalkozott. A Levente Egyesület elnöke, községi képviselő- 
testületi tag, egyházi képviselő-testületi tag. Dalárda tag, FTK alel- 
nök, az Iparoskör számvizsgálója, a Kaszinó tagja, a Hangya Szö
vetkezet felügyelő bizottsági tagja, stb. volt. Ő alapította és egyben 
az első elnöke volt az FTK Kerékpár Szakosztályának. Az I. világ
háború alatt a Honvédelmi Minisztériumban szolgált.

Forrásirodalom:
-  Akik a nemzet napszámosai voltak - Felsőgödi tanítók a múltból (Volentics 

Gyula, In.: Németh László Ált. Isk. Jubileumi évkönyve 1908-2008., Göd, 
2008)

-  A sződi iskola története 1766-2007 (Volentics Gyula szerk., Sződ, 2007).
-  Dunamenti nyaralóhelyek (Rexa Dezső, Bp., 1934)
-  Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye általános ismertetője és címtára III. kötet 

(F. Szabó Géza főszerk., Bp., 1930)
-  Pest m egye Trianon után (Frühwirth Mátyás szerk., Bp., 1930),
-  Pest M egyei Levéltár, a Felsőgödi K özségi Iparostanonc Iskola iratai 

1934-1948 (VIII. C. fond, 601. állag),
-  Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Bp., 1924),
-  Sződ község történeti monográfiája 1255-2005 (Volentics Gyula, Sződ, 

2005),

vas. feattki abiakCIvag és 
háztártisi cikkek Qzlete 

PELSÖ0OD TELEFONI 5.
Zê hír, Record ét Royal kályhák egyadárusltója 
U C. H. te Makiári zománcok kizáröiaeos eládóia.

Gábor Miklósné vaskereskedő számoló-cédulájának fejléce (1917)
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Gödi iparosok és kereskedők név- és adattára a 20. század első felében

Alsógöd Felsőgöd
Á L T A L Á N O S  K Ö Z S É G I  A D A T O K

lakosság létszáma 1920 (fő) 1200 2438
lakosság létszáma 1930 (fő) 1430 3023
római katolikus hívek 994 1900
református hívek 186 340
evangélikus hívek 48 112
izraeliták 12 60
házak száma (db) 327 632
terület (kh) 302 587
ebből a községé 22 46
erdő 38 10
kert 110 84
legelő nincs 12
szőlő nincs 36
nádas 1 nincs
egyéb 152 153
vezető jegyző Pátz Lajos Krenedits Imre h-főjegyző
segédjegyző Barcs Lajos nincs
adóügyi jegyző nincs Matirkó Ervin
községi bíró Hejtejjei Károly Tímár József
törvénybíró Angyal Mihály Nagy Lajos
írnok nincs Bazsó Elemér
pénztáros Ángyai Mihály Brezina Károly
közgyám , Batisveiler János Török Benjámin
postamester Nege Jolán nincs
csendőrparancsnok Keller József th. nincs
plébános dr. A ntal Pál
r. k. egyház világi elnök Berthe Károly pilismarón Bozóky Gyula
ref egyház gondnok Dehreczeni Márton nincs
evang. egyház felügyelő Horch Ernő nincs
elemi isk. igazgató Tóth Pál Steibl Ferenc
kántor-tanító nincs Traum József
tanító Tóth Pálné Török Benjámin

Hajnal Dezsőné Bécsy Elemér
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Alsógöd Felsőgöd
Pártos Gyula Török Benjáminná
Faragó Rózsi Szécsényi Eisler József

Tűzoltó Esésűiét parancsn Schiller Ernő Traum József
Levente Egyesület oktató Barcs Lajos Traum József

Krusoczky Lajos Bittmann István
Szabó Rezső

Batsik Sándor
orvos dr. Toldi Etelka dr. Haden Pál (körorvos)
magánorvos nincs dr. Miskolczy Leó
gyógyszerész nincs László Istán

Korbuly Dezső
Sadlon Sándor

ügyvéd dr. Pinterovits Jenó' nincs
nyugdíjas Horch Ernő ny. főjegyző Wolnhoffer Nándor

I P A R O S O K  ÉS K E R E S K E D Ő K  J E G Y Z É K E

Alsógöd Felsőgöd
asztalos Krizmanits Ferenc Taupert János

Mihály György Hausleitner János
Varga Károly Heldt Lajos

Kopasz János
Piktlik Imre
Radó Gábor

Stenger György és András
ács nincs Blehacsek János

Heldt Antal
Mohay Gábor

Rakamazi József
Ritzl Antal
Stadler Jenő

bádogos nincs ifi. Nagy Lajos
Stolba Károly

baromfikereskedő özv. Potorán Komélné nincs
biztosítási ügynök Angyal Mihály ' Pálmay Mihály

Szántó Ignác
borbély Vermes Gyula Máriássy Pál

Wagner Ferenc Klemisch Gyula
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Alsógöd Felsőgöd
Piringer István

Preisberger Ferenc
Szántó György

Wolkmann Domokos
cement- és mészkereskedő Hajós Sándor Hirschfeld Mátyás
cipész Dalló Miklós Kisfaludy Sándor

Kosák János Mogyoródi Antal
Kovács György Gaál Mihály
Lelkes István Nemes István

Somodt György Rasskó József
Steklács János Simek Géza
Rajfai József Süveges József

Vincze Ignác
Fazekas Lajos
Janki István
Kész János

Mayer Ágoston
Savolácz Rezső
Schüszler Rezső
Tarina Károly
Vatai Kálmán
Vincze Ignác

cséplőgéptulajdonos nincs Szvitka Géza
Kubis Rezső

csónakkölcsönző nincs Káhnert János
cukrász nincs Kosztelnik Józsefné

Németh István
divatárukereskedő nincs Eisler Teréz

Heller Aronné
Kiss Tibor

Litovszky Gusztáv
Saári Pál

Somló Judit
Szántó Adolfné
Zsillé Ernőné

dohánytőzsdés Horváth Ferenc Batta István
Lutz Károlyné Gyurovits Kálmán

Molnár Károlyné Kovács Istvánné
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Alsógöd Felsőgöd
Palkovits Pál Pollák Jánosné

Steinberger Jánosné
özv. Singer Lajosné

Weisz Imréné
fakereskedő Hajós Sándorné Hirscbfeld Mátyás

Boskó Bertalan Prováznik Károly
férfi szabó Bisztránszky János A ngelmayer Mihály

Heller Alajos Bachmann Sándor
Deák Lajos (Pál?)
Horváth Sándor

Marcibányi István
Prokos József

Urminszky János
fuvaros nincs Karsay János

Kern Lajos
Kövesdi István

Kraszcsencsics István
Marinkás József

Ratóczky Mihály
Szalay Lajos

Steuer Sándor
Csillag András

özv. dr. Hajcsi Györgyné
Kunyik Károly

Rozsnoki András
Szabó László
Takaró Imre

fűszer- és vegyeskereskedő Bernányi Róza Batta István
(szatócs) Dróbin Lajos Batsik Géza

Ladányi József Forró Jánosné
Lutz Károlyné Erdélyi László

Molnár Károlyné Helberger Hermanné
Palkovits Pál Jelinek Gizella

Salamon Istvánná Neuwald Ernő
Kovács László Schwartz Jenőné

Singer Lajosné
Dékány Károlyné
Kornfeld Bernád
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Alsógöd Felsőgöd
Huszti Ferenc

hentes és mészáros Enyeszti István Balázsovits János
Helembai Mihály id. Kossius Károly

Tanács József
Hahn Ferenc
Kökény Pál

Holdampf István
ingatlanfor .̂ ügynök Horch Ernő ny. főjegyző Somló Gyula

Lukáts János
Schwartz H. Ármin

korcsmáros és vendéglős Boskó Bertalan Czempa József
Borosznoki István Gsahon Antal

Horváth Gyula Huszty Ferencné
Huszár Bálint Liebezeit Ferenc

Magyar Kálmán Magyar Gábor
Vencel Nándor
Wieser Rudolf

kárpitos és kocsifényező nincs Helberger Hermán
Kovács János
Rácz András

kertész nincs Berger Győző
Kutnyánszky Mihály

Zsiday István
kovács nincs Pogány Géza

Varga András
Varga József

kőműves Haszler Sándor Bittmann István
Hecsei József Dürr Ádám (Adolfé)

Nényei István Hajdú Lajos
Pánczél Dezső Hrabál Frigyes

Gavitzky Béla
Sárközy József

Sütő László (Jenó?)
Tóth Gyula

Kovács Lajos
if], Rakamazi József

Váli János
Kalangya József
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Alsógöd Felsőgöd
lakatos Rendig István Nagy Lajos

Keller Antal
mérlegkészítő nincs Ampenzohn Károly
műszerész nincs Kneisl Károly
pék Csery András Bogdán Bálint

Varga József Horváth Pál
Rubint Nándorné

Szalay János
Bejczi Lajos

szikvízgyártó nincs Huszty Ferenc
Magyar Gábor
Weiser Rudolf

szohafestő-mázoló Holló Jenő Földvári Vilmos
Teidl Géza Stachl Frigyes

Szántó Adolf
Kovács János
Nám István

szövődé nincs Szegedi Miklós
tejkereskedő Bittmann Mihályné

Flórenc Gáborné
Ren János

Stolba Ferenc
temetkezési vállalkozó Mihály György Traupert János

Heldt Lajos
tímár Vorczel Abrahám
tüzelőanyagkereskedő Hajós Sándor Blau Ernő

Kovacsik László Dalkó Gábor
Sándor Márkus
Steuer Sándor

Weisz Imre
varrógépkereskedő nincs Kneisl Károly
vaskereskedő nincs Gábor Miklósné
zöldségkereskedő nincs Gsákvári Józsefné

Géczy Zoltánná
Gönczöl Sándorné

Frics János
Hegedűs Jánosné
Kroks Ferencné
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Alsógöd Felsősöd
Ruzsinszky Edéné

Spóring János
Stolba Ferencné
Tóth Andrásné



ÖZV. MLADEK FERENCNE 
BÁTORFIJÓZSEF

A „Fácán”
Az elmúlt csaknem száz év alatt szálloda, nagyvendéglő, kultu

rális központ, sportcentrum, de szociális foglalkoztató is volt. 1930- 
ban a tulajdonos Bauer Antal itt alapította meg az úri kaszinót. A fá
cán fénykorabeli képe a G. A. 2000. évi kötetében a képeslap mel
lékletek között a 321. oldalon látható.

A Gödi Almanach XII. kötetében Sáfrán Edina könyvtárvezető 
bemutatta a Horváth Gyula féle Biciklista Nagy vendéglőben állan
dósult „Rákóczi Mozi” történetét. írásában utalt arra is, hogy a nagy 
érdeklődésre való tekintettel a harmincas évek végétől a nagyterem
ben a széksorokat rögzítették és ezért a bálozóknak más helyiséget 
kellett keresni. Meg is találták a Göd vasútállomás előtti kis tér, a 
mai Pesti Ferenc tér sarkán álló „Fácán” nagy vendéglőt, amely mel
lett napjainkban télen-nyáron pattog a teniszlabda.

A XIX. és XX. század fordulóján, a szecesszió korában, aki te
hette menekült ki a városból a zöldbe, a folyók partjára. A „plein 
air” -  a szabad levegő -  volt a divatos életforma. A városiak, főként 
pestiek a tisztán tartott vonatokról itt Gödön leszállva, átsétálva a 
sárga keramitos peronon a „királyi váró” (ma „ivó” !) mellett, azon
nal szembe találták magukat a hívogató vendéglővel, amelyet az or- 
szágútig és az Alagút utcáig húzódó erdő védett a szelektől. (1998. 
évi G. A. 63. oldal.)

A tágas étterem és, nyáron -  a míves ácsmunkával készített -  te
rasz alkalmas volt a társas életre, a bálokra is.

Most pedig olvassák el mi minden jutott eszébe és milyen szép
ségesen írta tiszteletreméltó korú szerzőtársam több mint fél évszá
zados emlékeit.
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„1925-ben alakult meg az Iparos kör. Első elnöke Krizmanits Fe
renc asztalosmester volt. 1926-től hat évig Mihály György szintén 
asztalosmester vezette az egyesületet. O szervezte meg az amatőr 
színjátszó kört és a könyvtárat az akkor még gyér számú alsógödi fi
atalságnak.

Minden évben legalább három nagy bált rendeztek. Kezdődött 
szüreti felvonulással, a szüreti bállal. (Lásd G. A. VII. kötet borító
ját és a József Attila Művelődési Ház folyosóján a fényképet, ame
lyen keménykalapban az Iparos kör elnöke látható.) A szüreti vidám 
felvonuláson kocsin, lóháton magyar ruhában járták a fiatalok 
Alsógöd főbb utcáit. Elükön fekete díszmagyarban Liebentritt Jós
ka ment a saját lován és énekelte: „Én vagyok a falu rossza egye
dül...”

Farsang idején következett az álarcosbál, majd a húsvéti locso
lóbál. Ennek befejezéseként a fiúk a cigányok zenéje mellett men
tek a lányos házakhoz locsolkodni.

Farsangi bál 1931-32 telén
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A bálokon a zenét évek hosszú során át a váci illetőségű Farkas 
Pali cigányzenekara szolgáltatta. Ha a zenészek szünetet tartottak, 
teát és frissen sült fánkot lehetett fogyasztani.

A rendezést, rendfenntartást az iparosok vállalták. Mindenre fel
ügyeltek. Legtöbbjük az első világháborúban katona volt, a harctéri 
szenvedések közös élménye alakította ki bennük az összetartozás 
igényét.

A bálokon a lányokat szüleik „gardírozták”, vagy esetleg ha volt 
idősebb fiútestvérük, hát ő kísérte el a hugocskát. A fiúk meghajol
va kérték fel táncra a lányokat, akik a tánc végén „pukkedlizva” kö
szönték meg a figyelmességet, amikor a fiúk a szüleikhez kísérték 
őket. A szünetekben romantikus rajzolatú képeslapokat lehetett 
venni, majd összeszedték azokat és amelyik lánynak a legtöbb lap
ra írták fel a nevét, az lett a bál szépe. (Gyakran a nővérem volt a 
nyertes, mert szépen öltözött és jól is táncolt)

Az Iparos kör védnöksége alatt tánciskola is volt minden évben, 
a tanfolyam végén táncversenyt tartottak. Engem erre nem, csak az 
előadásokra vittek szüleim, mert még két férjhezadandó nővérem 
volt.

Emlékszem egy előadásra, amelyen a kis, négyéves Vog Kati 
egy kalapdobozból ugrott ki és rózsaszínű, habos ruhácskájában ba
lett táncot lejtett. A kis Angyal Annuska is több ízben mondott ver
set. Mladek Feri (néhai férjem) „a Fekete szárú cseresznye” c. szín
műben együtt énekelt a Nemeskéri Kiss birtok gazdatisztjének lá
nyával Svéd Magdával (de lehet, hogy az Erzsivel, erre már nem 
emlékszem pontosan), de később énekelte azt is, hogy „Hazámba 
vágyom...” és ezt mint katona, a harctéren katonatársainak is előad
ta. Nagyon szép hangja volt!

A Fácánban tartott előadások mindig nagy sikert arattak. A 
szomszéd községekből is sokan jöttek egy-egy műsort megnézni.

A Bauer Antal által alapított úri kaszinó szervezésében hetente 
öszszejöttek az érdeklődők színvonalas beszélgetésekre. Többször 
volt „Református teadélután” is.

A Biciklista nagyvendéglőben a megszokott társaság továbbra is 
jól érezte magát. Lehetett biliárdozni, kártyázni, enni, inni. Duhaj
kodás soha nem volt.
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Szilveszteri asztaltársaság a Fácán „ári kaszinójában” 1941-42-ben. 
Az asztalfó'nél Szabó Árpád. Ülnek balról-jobbra: Zentai házaspár, 

Lanti József, aki tölt Lanti Sándor mozdonyvezető, N N, Tyukos Jánosné, 
Tyukos János és egy ismeretlen házaspár.

A világháborút követően lett az alsógödi római katolikusok lel
kipásztora Nagy László plébános úr, a későbbi első esperese. 1945- 
től kezdve ötven éven át dolgozott közöttünk. Célul tűzte maga elé, 
hogy segíteni fogja a szülőket és a gyermekeket, hogy hitben és er
kölcsben megerősödve éljék családi életüket. Ő kezdeményezte a 
Petőfi Sándor utca 30. alatti házban a családias összejöveteleket. 
Rövid játékokkal összekötött tanulságos műsorokat rendezett segí
tőivel a családok összetartására. Akkor már a hitoktatást nem néz
ték jó szemmel, anyagiakban is csak hívekre támaszkodhatott a lel
kiatya. Erre kitalálta hogy mindenki hozzon magával egy kis, jelen
téktelen ajándéktárgyat, amelyeket a műsor végén tombola formájá
ban kisorsoltak. Mindenkinek jutott. Én is őrzök egy kis porcelán 
rózsát azóta. A házat később Király Emil postás apósa vette meg. 
A leszármazottak ma is benne laknak. Az én legnagyobb nyeremé
nyem -  a kilencvenedik életévemben -  visszatekintve a drága, sze-
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rető családom. Köszönöm a Jó Istennek. Emlékeimből ennyi telt, re
mélem, az olvasók örömére szolgált.” Most lássuk, hogyan alakult 
a Fácán sorsa az 1950-es évek elején:

Amint már tudjuk, a társadalmi élet átvonult a Fácánba. Minden 
generáció létrehozta a maga amatőr színjátszó együttesét, tánczene
karát, törzsvendég gárdáját.

A Fácán bál és színháztermét Reinprecht Károly festőművész 
falfestményekkel látta el az Istvántelki Főműhely kaszinójának 
színháztermében készített freskói mintájára, ugyanis az ottani és az 
alsógödi amatőr színészek jó gyári kollégák voltak. Sajnos a Fácán 
profilváltozásai miatt ezek a freskók áldozatul estek.

Nagyszerű fővárosi színházi előadásokról hozott hírt a sajtó és a 
rádió. A munkásnép akkoriban is szűkében volt az anyagiaknak, 
azért segítettek magukon. Itt helyben látható volt 2-3 estén át az 
„Iglói diákok” 1943-ban Eszes János, Placsintár Ica, Sári Lajos fel
léptével, A „Fatornyok” című darabban Rácz Jóska, Galántai Lajos,

A levente egyesület színjátszói
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Maka István és mások léptek fel. A „Mária főhadnagy”-ban Temesi 
Babi volt a főszereplő. Majd sorra került a „Gyurkovics lányok”, 
közöttük a legszebb Hunyadi Csöpi volt.

Sajnos az előadásokról nem maradtak vagy nem készültek fény
képek, de a lelkes színjátszóinkról fel tudok idézni képeket.

A II. világháború alatt a Rádió Budapest 1. műsorát követve a 
Fácánban is rendszeressé váltak az úgynevezett „kivánsághang- 
versenyek”. A Rádió közvetítette az üzeneteket a harcoló katonák és 
az itthon maradottak között. A Fácánban mindez csak a színpadon 
hangzott el. A hangversenyek bevételét a rendezők a hadbavonultak 
hozzátartozóinak juttatták el.

A helybéliek, főleg az idősek emlékeznek rá, hogy 1944. decem
ber 9-én a front átvonult Alsógödön. Néhány hónap múlva megala
kult a községet irányító új képviselőtestület, az elöljáróság egyes 
tisztviselőit leváltották.

A Fácán körül (is) sok minden megváltozott. Vajh ki tudja, ho
vá lett a korábbi tulajdonos, csendben elhalálozott az úri kaszinó. 
A tulajdonosi jogköröket Alsógöd község vette át.

Levente fiúk és lányok néptánc csoportja
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Reizik Béla és Dömény Laci Jó'rös Emil hegedűművész, később

Gyermekszínjátszók a harmincas évek végéről
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Bánhidi Károly: Az „ASE” című írásából (G. A. 1997) idézem 
az eseményeket: „Alsógöd község elöljárósága december 28-án kelt 
(1945-ben, a szerző kiegészítése) határozatával a helyi sportegyesü
let használatába adta át a Fácán vendéglő nagytermét, hogy sport és
kulturális célokra használja............... A focisták mellett megalakult
a színjátszó kör is.”

Az idézett írásban 1947-ről a következők olvashatók. „Ezt az 
évet is a már jól szervezett műkedvelő gárda pénzteremtő munkája 
jellemezte, főbb színvonalas operett-est, magyamóta-est, szüreti 
bál, sportbál, szilveszteri-est biztosította a sport aránylag gondtalan 
működését. Mindenki elismerését váltotta ki ebben az időben 
Magasházi Károly rendező és szervező munkája. Községünkben 
nagy népszerűségnek örvendett Kőműves János, Reizik Béla, Kő
műves László és még sokan mások az előadásokon mutatott kiemel
kedő színészi alakításukért.”

Volt idő, amikor több színjátszó csoport tevékenykedett, bár 
kényszerűen elszakadva a fácántól. A katolikus plébánián létrejött 
együttes az „Abbé” című darabbal debütált. „A néma levente” elő
adása nagy elismerést váltott ki a nézőkből. Az önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek is volt saját színjátszó gárdája. Akik a komoly zenét 
kedvelték, áhítattal hallgatták Havas László sportköri elnök szerve
zésében és lebonyolításában mikrobarázdás hanglemezről a nagy 
operákat, fejenként egy forintért.

1953 január 1-től, vagyis abban az időben amikor bizonyos 
sportágakban hazánk élre tört és a stadionokban zsúfolt lelátók előtt 
nyerték mérkőzéseiket a labdarugó csapatok is, az ASE megkapta a 
Fácán egész épületét, telkét. Edzőterem lett a színházteremből, ezért 
le kellett bontani a valaha sok sikert közvetített színpadot. Öltözők, 
zuhanyozók épültek a sportolók lelkes keze munkája nyomán.

Az átépítések közepette is újraéledhetett a vendéglő, de a sport
kör javára mérték benne a sört. Megtartották a sportbálok rendezé
sének hagyományát. Az épületben kialakítottak egy klubhelyiséget 
is, ahol minden nap volt valamilyen program. Megszervezték, hogy 
minden nap egy vezetőségi tag tartson ügyeletet a klubban. -  írta 
Bánhidi Károly idézett írásában.
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A hatvanas évek végéig tartott az a szép látvány, amikor az ASE 
játékosai télen-nyáron már lila-fehér mezbe öltözve, meztelen tér
dekkel lépkedtek az állomás vágányain át a sportpálya felé és a mér
kőzés után vissza. Az eredményekről hozzáértőbb szakemberek már 
sokat és sokszor írtak e lapokon, ez nem az én tisztem. Ám már a 
70-es évek előtt rengeteg társadalmi munkával és anyagi támogatás
sal megépült az öltöző a sportpálya mellett. Éppen jókor!

A községnek kellett egy kisüzem -  az országban elsőként létre is 
jött -  egy szociális foglalkoztató alacsony jövedelmű, korlátozott 
munkaképességű emberek számára, Cservenák László és Csaba 
Lászlóné gondos vezetése mellett. Először aromacsomagolással, 
majd papírfeldolgozással havi 250-300 forintot, mai árfolyamon 25- 
30000 forintot kereshettek a foglalkoztatottak. A kisüzem működte
tésére ma már nincs lehetőség. És szükség?

Sokan úgy tartják jó lenne, ha egykori kulturális központunk ré
gi szerepét és hangulatát visszanyerhetné. A vasútállomás közelé
ben, autóval minden irányból, az alvég és a felvég felől is könnyen 
elérhető könyvtár, színházterem itt kialakítható lenne. Kocsma nem, 
az van már elég. Jóval több, mint az a három, amely a hatvanas 
években volt faluszerte.

Vagy a Fácán követi a még ma is világszerte híres Kincsem te
lep épületének és környékének 1990 óta tartó pusztulását?



BANHIDI KAROLY

Alsógödi Lawn Tennisz Clubtól -  
Göd Tenisz Iskoláig.
1931-2007.

Ha a sok sikert és emlékezetes eredményeket elért Alsögöd-i Te
nisz szakosztály jelenéről szólók, akkor vissza kell tekinteni a kez
detre. Mint kis gyerek 11-12 évesen kerültem Alsógödre, de már ak
kor a teniszsport iránti szeretettel voltam megfertőzve. Első tevé
kenységem az volt, hogy az új lakhelyemen felkutassam a teniszpá
lyákat. Járva akkor még községnek nevezett Alsógöd poros útjait, te
niszpályával, ami nyitott lett volna mindenki számára sajnos nem, ta
lálkoztam. Voltak ugyan a Pesti üt és a Duna által határolt területen 
több nyaraló villában egy-egy pálya. Némelyik agyagborítású, né
melyik salakborítású elhanyagolt pályák utaltak korábbi évtizedek 
tenisz múltjára

Ezek a pályák, inkább Budapesten lakó, de Alsógödön nyaraló 
gazdagabb rétegnek állt rendelkezésére. Halandó ember ide nem tu
dott bekerülni legfeljebb mint labdaszedő. Magán tulajdonban egy
két helyen voltak teniszpályák pl. Nay villa, Szudy villa, gödi kisszi- 
get északi részén Szendefy József által épített pálya. Az utóbbi he
lyen magam is láthattam pályára utaló nyomokat 1942-ben. Teniszt 
kedvelőknek valamint a versenyezni kívánok részére biztosítva volt 
a EACAN vendéglőnél kialakított kettő pálya, amelyek eltérően -  a 
jelenlegi fekvéstől Kelet-Nyugati irányban volt építve. -  a jelenlegi 
1-2-es pálya helyén.

Sokaknak kedvelt helye volt még középső gödi strandon lévő a 
Dunával párhuzamoson -  jelenlegi Katonai pihenő előtti területen -
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Üzemelő 2 db. pálya, Felsőgödön szintén a Dunai strandnál a Kék 
Duna panziónál 2 db. vörös salakos pálya volt található.

Nemcsak a társadalmi tenisz, hanem a versenysport is hallatott 
magáról. Huszadik, század 30-as éveinek elején a Váci Hírlap 1931. 
július 5. számában a következőkről tudósít; Alagon az Alag Tenisz 
Egyesület rendezésében Váradi a Felsőgöd versenyzője vereséget 
szenvedet Tihanyi Dénes Vác SE versenyzője 6:1, 6:0 arányban. 
Szintén ebben a számban olvasható, hogy Eelsőgöd csapata kiesett a 
csapatbajnokságból.

Eenti híradások bizonyítják, hogy már az 1920-as évek végén is 
kergették a fehér labdát Alsógödön és Felsőgödön egyaránt.

Pestvidéki Tenisz Alszövetség 1933-as évkönyvében találkozha
tunk először Alsógödi tenisz működését igazoló hírrel. Az év értéke
lésével kapcsolatban A következőket írja: Vácott propaganda ver
senyt rendeztek melyen négy egyesület, Alag Tenisz Egylet, 
Alsógöd Lawn Tenisz Club, Dunakeszi „Magyarság SE.” és Váci 
SE. versenyzői vettek részt.

Továbbiakban a tenisz sportág fejlődésének határt szabott a kö
zelgő II. Világháború. Egyre több versenyző, teniszező cserélte fel a 
teniszütőt a nem éppen sporteszköznek számított fegyverekkel. Ver
senyrendezések kezdetiben ritkábbak lettek majd lassan megszűntek.

Tudni kell, hogy a teniszsportágban használatos sporteszközöket 
külföldről szerezték be. Ebben az időben országos hiányként mutat
kozott a labda és a teniszütőhöz használatos húrok is. Ebben az idő
ben került sor a labdák „regenálására.” Ez abból állt, hogy az elhasz
nált labdákról köszörűvel eltávolították a még rajt lévő filc anyagot. 
Ezután került a labdára való felragasztásra két részből álló „steppelt 
posztó” Ezeknek a labdáknak az élet tartalma kb. egy játszma (szett) 
idejéig tartott.

Ennyit az előzményekről.
1951-ben, mint aktív teniszversenyzőt felkértek, hogy Pestme

gyében szervezzük meg a verseny és tömegsportot rendszeres foglal
koztatások céljából Megalakuló Pestmegyei Tenisz Szövetségnek 
lettem az első Elnöke, mely tisztséget 1965-ig gyakoroltam, 
1965-2006 közötti időben tiszteletbeli elnök. Illetve ügyvezető el
nök tevékenykedtem
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Nem akartam „vizet prédikáló és bort ivó ” kategóriába tartozni, 
ezért megszervezve pár megszállott sportolót elkezdtük az Alsógödi 
tenisz alapjainak lerakását.

1952. évben engedélyt kaptunk a Nay villában aránylag jó álla
potban lévő pálya felújítására, amit nagy örömmel gyorsan el is vé
geztünk. Pálya ünnepélyes átadására 1952. június 1-én került sor. Pá
lyaavatáson a Bp. Honvéd legjobb versenyzői mérkőztek egymással. 
Ez a nap emlékezetes volt számomra. Egyrészt sikerült saját erőből 
kizárólag társadalmi munkában létrehozni egy létesítményt, melyet 
örömmel vettek birtokba a község fiataljai. Másrészt ezen a napon az 
átadás óráiban született kislányom Magdolna.

Bemutató eredményei: Molnár -  Prichradny 6:2, Bánhidi -  Mile 
6:3, Mile, Bánhidi -  Molnár, Prichradny 6:4, 7:5.

1952. szeptember 7-én került sora az Alsógöd SE. tenisz szakosz
tály megalakulását követő első erő felmérő barátságos csapat talál
kozójára Vácott a Váci Eorte SK. ellen.
Eredmények: (elől az Alsógöd versenyzői) 

id. Bánhidi Károly -  Thury 11:9, 6:3 
Cövek István -  Lendvai I. 4:6, 7:5, 5:7 
Nagy -  Lendvai II. 2:6, 4:6
Mile -  Tóth 6:0, 6:1 
Bánhidi -  Pokomi 6:2, 6:0
Makai -  Kollai 7:5, 6:4 
Gardó -  Kiss 3:6, 4:6 

Végeredmény: Alsógöd SE. győz 4:3 arányban.
1952. szeptember 13-án Alsógödön került megrendezésre a Járá

si Tenisz egyéni bajnokság.
Eredmények: Férfi egyes: 1./ Lendvai György Vác 
Férfi páros: 1./ Egry Ferenc -  Zsidai István Dunakeszi „Magyarság” 
A versenyen Dunakeszi „Magyarság” SE. Alsógöd SE. Vác SE. Ver
senyzői vettek részt.

1952. év végén az Alsógöd SE. Teniszalosztály aktív verseny
zőinek száma: 12 fő. Pályák száma: 1.
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1953. évben az előző évben 6 működő szakosztállyal szemben 
most 9 szakosztály kérte a megyei tenisz szövetségbe való felvétel
ét köztük természetesen az Alsógödi szakosztály is ifj. Bánhidi Kár
oly szakosztályvezetővel az élen. Elmúlt évhez hasonlóan ebben az 
évben is tovább folyt a szakosztály építése különös tekintettel az 
utánpótlás nevelésre.

Sportolók és sportvezetők áldozatos munkájának elismerése ké
pen község vezetésének határozata szerint 1953. január 1-től a „Fá
cán” helységet, ingatlanját, kezelését átadta a sportegyesületnek 
használat céljából. Sportolók figyelmébe az alábbi idézetet ajánlom 
az abban az időben a ASE. két hetente megjelenő Sportláp „Honfog
lalás” c. riportjából.

„1953. január 1. Újév napja, reggel 7 óra. Alig múlt el a Szilvesz
teri mulatság zaja. Végig menve községünkön itt-ott még dülöngélő 
hazafelé tartó emberekkel lehet találkozni Az a benyomásom, hogy 
a község lakói mély álomba merülve pihenik ki az elmúlt éjszakai 
dorbézolás fáradalmait. Egyszer csak az egyik utcából kisebb cso
port fiatal fordult ki és iparkodnak a „Fácán” felé. Vidámak, jóked- 
vűek, nem látszik rajtuk az éjjeli mulatság nyomai. Nyomukba sze
gődöm és bekapcsolódom a beszélgetésükbe. Közben a mellékutcák
ból mind többen csatlakoznak a vidám társasághoz. Megtudom, 
hogy a „Fácán”-ba igyekeznek, mert ma kezdődőik annak átalakítá
si munkálatai és Ők elhatározták, hogy társadalmi munkában segítik 
a régen várt Sportotthon mielőbbi kialakítását....”

Tenisz szakosztály tagjai is megkezdték a felkészülést az idei ver
senyekre először is a pályák tavaszi felújításával igyekeztek megala
pozni az „erőnlétüket”.

Év hátralévő időszakában a szakosztály megerősítésén volt a fő 
hangsúly. Több a megye élvonalába tartozók, látva a szakosztály 
erőteljes fejlődését, saját tudásuk további gyarapítása érdekében év 
végén kérték az ASE-ba való átigazolásukat az ASE-ba. Kérelemmel 
a következő versenyzők éltek: Dr. Fördős Béláné, Lajos Györgyné, 
Thury Irén, Vass Dezsőné, Keresztes Magdolna, Lajos György, Per
tik Ottó, Hesp Ede, Barta János.
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Játéktér előkészítése szereplői:
Makai S., Bánhidi K., Bisztriánszky J., Párkányi J.

Első kapa vágások. Bisztriánszky János, ifj. Bánhidi K., Gardó J., 
Bednarik, Szalay, id. Bánhidi K.
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Kis pihenő közben. Balról: Bisztriánszky J., Gardó J., Bednarik L, 
Makai S., Ijj. Bánhidi K., Egry F., id. Bánhidi K.

Első kapa vágások. Bisztriánszky János, Gardó J., Bednarik, 
ifj. Bánhidi K., Szalay, id. Bánhidi K. Guggol Makai Sándor.
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1954. évben működő szakosztályok: Abony Községi SK. 
Alsógödi Petőfi SE. Budakalász Textil SE. Csepel Autó Vasas SK., 
Dunakeszi Vasutas SE. Gödöllő Ganz Aramérő SK., Szentendre 
Műszaki Katonai Főiskola, Vác Forte Szikra SK., Visegrádi Medosz 
Előre SK.
Verseny eredményeink
1954. évi felnőtt egyéni bajnokság. Dunakeszi.

Férfi egyes; 2. Lajos György,
3. Hesp Ede, Pertik Ottó (mind Alsógöd)

Férfi páros: 1. Lajos Gy. -  Pertik Ottó Alsógöd
2. Cserkúti DVSE. -  Hesp Ede Alsógöd 

Női egyes: 1. Dr. Fördó's Béláné Alsógöd
2. Thury Irén Alsógöd.

Női páros: 1. Dr. Fördó's Béláné -  Lajos Györgyné Alsógöd

1954. évi Pest megye Egyéni bajnoksás férji páros: (balról) 2. helyezett: 
Hesp E. -  Cserháti J. Dunakeszi VSE.

1. helyezett: Pertik Ottó -  Lajos György Alsógöd SE
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1954. évi Pest mesve női egyéni 
bajnokság -  (balról)

2. helyezett: Thury Irén 
Alsógöd SE.

1. Dr. Fördó's Béláné Alsógöd SE.

Pest megye 1954. évi leány egyéni 
bajnoksás (balról)

1 helyezett: Keresztes Magdolna 
Alsógöd SE.

2. helyezett: Kohl Katalin 
Gödöllő Ganz Árammérő SK.

1954. évi ifi, leány egyéni bajnokság Dunakeszi.
Ifj. leány egyes: 1. Keresztes Magdolna Alsógöd.

Pestmegye 1954. évi női csapatbajnokság.
1 helyezett: Alsógöd

Csapattagok: Dr. Fördős Béláné, Lajos Györgyné, Thury Irén Vass 
Dezsőné Keresztes Magdolna.

I. Alkotmány kupa. Budakalász. 1954. augsztus 19-20.
Férfi egyes: /. Barta János Alsógöd
Női egyes: /. Dr. Fördős Béláné Alsógöd

2. Thury Irén Alsógöd
Ifj. leány egyes: 1. Keresztes Magdolna Alsógöd
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1954. évi
Alkotmány kupa Budakalász. 

1 helyezett: Bartha János 
Alsógöd SE

1954. évi
Alkotmány kupa Budakalász.

1. helyezett: Dr. Fördó's Béláné 
Alsógöd SE.

2. helyezett: Thury Irén Alsógöd SE.

1954. évi Alkotmány kupa Budakalász. Díjkiosztás eló'tt 
(balról) Rimler J., Dr. Fördó's Béláné, Thury Irén, Bartha J., Lajos Gy.né, 

Bánhidi K., Kaáli J., Keresztes M., Herendi L., Pfaff K.
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1955. évben Alsógöd SE-nél 3 évig épülő 5 db. vörös salakos pá
lya a Pestmegye tenisz társadalom legnagyobb örömére elkészült. 
A létesítményt a megyei egyéni bajnokság megrendezésének kereté
ben adták át a helyi tenisz szakosztály, a megye és az egész ország 
tenisz társadalmának.

ASE. tenisz szakosztály álmainak megvalósulása, nemcsak azt 
jelenti, hogy Pestmegyében 5 pályával növekedett a teniszpályák 
száma, hanem azt is , hogy megnyílt a lehetőség, hogy Alsógöd egy 
erős bázisa lehessen Pestmegyén keresztül a magyar tenisz sportnak.

1955-ben működő szakosztályok:
1. Abony Községi SK.
Szak O . V . :  Diószegi László 
Pályák sz: 1 db.
3. Budakalász Textil SE.
Szak O . V . :  Papp István 
Pályák sz: 3 db.
5. Dunakeszi Vasutas SE.

2. Alsógöd SE.
Szak O . V . :  Bánhidi Károly 
Pályák sz: 5 db.
4. Csepel Autó Vasas SK. 
Szak O . V . :  Frommer György 
Pályák sz: 4 db.

6. Gödöllői Ganz Árammérő 
Vasas SK.
Szak O . V . :  Horváth Kálmán 
Pályák sz: 4 db.

Szak ov.: Zsidai István 
Pályák sz: 3 db.
7. Visegrád MEDOSZ ÉRDÉRT SE.
Szak O . V . .  Dr. Váradi Kálmán 
Pályák sz.: 2 db.

1955. évi verseny eredmények 
Pest megye 1955. évi egyéni férfi és női bajnoksága.
Alsógöd, 06.18-22.

Női egyes: 2. Dr. F ördős B élán é A lsógöd  
Női páros: i. Dr. F ördős B élán é -  L ajos G yörgyné A lsógöd. 

Pest megye 1955. évi női csapatbajnoksága.
1. Alsógöd Sport Egyesület

Csapattagok: Dr. Fördős Béláné, Thury Irén, Lajos Györgyné, Vass 
Dezsőné Keresztes Magdolna.
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Pest megye 1955. évi női egyéni bajnoksása. Alsógöd. 
(balról) 2. Dr. Fördős Béláné Alsógöd SE 

1. Ötvös Mária Gödöllő Ganz Árammérő SK.

Pest megye 1955. évi női páros bajnoksása. Alsógöd. 
(balról) 2. Ötvös Károlyné -  Ötvös Mária Gödöllő 

1. Lajos György né -  Dr. Fördős Béláné Alsógöd SE. 
(középen) Egry Ferenc mérkőzésvezető.
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Pest megye 1955. évi női csapatbajnokság.
1. Alsógöd Sport Egyesület.

Bajnokcsapat tagjai: Thury Irén, Dr. Fördős Béláné, Lajos 
Györgyné, Vass Dezsőné

II. Alkotmány kupa Alsógöd.
(balról) l. Ötvös Mária Gödöllő Ganz Árammérő SK. 

2. Thury Irán Alsógöd SE.
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Teniszpályák és sportház képe Alsógöd 1955. A „Fácán”.

Salga Lajos Pestmegyei Testnevelési Sport Tanács Elnöke átadja 
a pályákat a sportolóknak. (1955. június 18.)
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Salga Lajos Pest megyei Testnevelési Sport Tanács Elnöke 
a pálya építésében kiváló munkát végzett Lajos Györgynek 

átadja a Sport érdemes dolgozója kitüntetését.

Salga Lajos a Pestmegyei Testnevelési Sport Tanács Elnöke pályépítésben 
kiváló munkát végzett id. Prónai Istvánnak átadja PTST. emlék plakettjét
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II. Alkotmány kupa Alsógöd (1955. aususztus 18-22) megnyitója.

1955. évi II. Alkotmány kupa.
Alsógöd, 1955. 08.18-22.
Női egyes: 2. Thury Irén A lsógöd

1955. augusztus H -2 9 -é n  első alkalommal került Alsógödön 
megrendezésre országos jellegű tenisz verseny.

Eredmények:
Férfi egyes I. o. 
Férfi páros I. o. 
Vegyes páros. I. o. 
Női egyes I. o.

1. Szentpéteri E m il Vasas SC.
1. B ánhidi K. -  Tóth L.VM .
1. B ardóczi K. -  M olnár L. VasasSC. 
1. B ardóczi K lára H onvéd SE.
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1956. évben működő szakosztályok
1. Abony KSK.
Szak O.V.:  Diószegi László 
Pályák sz; 1 db.
3. Alsógöd SE.
Szak o.v. : Bánhidi Károly 
Pályák sz: 5 db.
5. Csepel Autó Vasas SK. 
Szak o.v: Frommer György 
Pályák sz: 4 db.
7. Gödöllő Ganz 
Árammérő Vasas SK 
Szak O .V .:  Horváth Kálmán 
Pályák sz: 4 db.

2. Alag Tenisz Egylet
Szak O .V . :  Futaki László 
Pályák sz. 3 db.
4. Budakalász Textil SE. 
Szak o.v.:Lugosi Károly 
Pályák sz: 3 db.
6. Dunakeszi Vasutas SE. 
Szak o.v: Fényi Sándor 
Pályák sz: 3 db.
8 Visegrád Medosz SK.
Szak O .V .:  Dr. Váradi Kálmán 
Pályák sz: 2 db.

1956. évi versenyeredmények. 
Pestmegye 1956. évi női egyéni 
bajnoka.

1. Dr. Fördó's B éláné A lsógöd
2. Thury Irén A lsógöd

1956. évi Területi női egyéni 
bajnoksága.

1. K eresztes M agdolna  
Alsógöd.

1956. évi női TIZEK bajnoksá
ga.

1. Dr. Fördó's B éláné  
A lsógöd.
2. Thury Irén A lsógöd.
3. K eresztes M agdolna  
A lsógöd.

Országos egyesületi pontver
seny az 1956 év eredményei 
alapján

78. Alsógöd SE.

Pest megye 1956. évi női egyéni 
bajnokság. Alsógöd. 

(balról) 2. Thury Irén Alsógöd SE.
Egry Ferenc játékvezető 

1. Dr. Fördó's Béláné Alsógöd SE.
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1956. évi Területi bajnokság Sztálinváros (június 4-5) 
Pestmegyei válogatott (balról) guggolnak Végh Klári Csepel Autó, 

Lugosi Károlyné, Madár István Csepel Autó, Keresztes Magdolna Alsógöd 
(első' álló so r) Lugosi Károlyné Budakalász, Vass Dezsőné Alsógöd, Dr. 
Fördó's Béláné Alsógöd, Thury Irén Alsógöd. Láng Ferenc Csepel Autó, 

Salga Lajos PTST. Elnöke, Bánhidi Károly megyei tenisz szövetség elnöke

I _ M i . "  ' > . 4  ^

Pest megye 1956. évi női TIZEK BAJNOKSÁG. Alsógöd július 21-22. (bal
ról) Kaáli Józsefné Dunakeszi, Lugosi Károlyné Budakalász, Kaáli József 
vers. bíró, Végh Klári Csepel Autó, Bánhidi Károly Pest m. TSZ. elnöke, 
Thury Irén Alsógöd, Török Dunakeszi, Keresztes Magdolna Alsógöd, Dr. 

Fördó's Béláné Alsógöd, Lajos György versenybíró, Lajos Györgyné 
Alsógöd Jánosfi Józsefné Dunakeszi, Muráti Gyöngyi Dunakeszi.
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1957. évben működő szakosztályok
1. Alsógöd SE.
Szak o.v.:Bánhidi Károly 
Pályák sz. 5.
3. Csepel Autó Vasas SK.
Szak O . V . ;  Frommer György 
Pályák sz. 4 db. Pályák sz.
5. Gödöllő Ganz 
Árammérő SK.
Szak O . V . :  Horváth Kálmán 
Pályák sz 4 db.

2. Budakalász Vörös Lobogó SK.
Szak o.v: Papp István 
Pályák sz: 3 db.
4. Dunakeszi VSE.
Szak O . V . :  Fényi Sándor 
Pályák sz. 3 db.
6. Visegrádi Medosz Érdért SK.
Ideglenesen szünetelteti működését

1957. évi versenyeredmények.
Pest megye 1957. évi női bajnokság. Alsógöd 1957. 06.10.

1. Dr. F ördos B éláné A lsógöd.

1957. évi egyesületi pontverseny.
78. Alsógöd SE.

1956. október 23-án kezdődő forradalmi események hatása a te
nisz sportban is éreztette hatását. Sok teniszező ha ideiglenesen is, de 
elhagyta az országot. Jelentkező anyagi források hiánya miatt több 
szakosztálynak be kellett szüntetni működését.

1957. évi erőlista.
Férfiak: 134. Lajos G yörgy A lsógöd  
Nők: 65. K eresztes M agdolna A lsógöd

lOO.Thury Irén A lsógöd  
114. Dr. F ördos B élán é A lsógöd  
116. Lajos G yörgyné A lsógöd

Vidéki város között erőlista.
Pécs 26 p. Szombathely 19 p. Salgótarján 12 p. Diósgyőr 11 p. Gyu
la 9 p. Alsógöd SE. 8 p. Dunakeszi VSE. 8 pont. Alag 1 p.

„Fácán sportházban” még az átadást követően a Váci Vendéglá
tó V. hétvégenként szombaton és vasárnapon zenét szolgáltató kis
vendéglő egységet üzemeltetett természetesen bérleti díj ellenében.
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1958. évben rendezték meg első alkalommal -  későbbi években 
már hagyományossá vált Dunakanyar kupát. Ez a verseny rövid 
időn belükül annyira népszerűvé vált, hogy a résztvevők a Magyar 
Bajnokság után második legfontosabb versenynek jelölték. Egy-két 
év múltán teljesen ősszefort Alsógöd és a Dunakanyar kupa fo
galma.

1958. évben működő szakosztályok:
1. Alsógöd Sport Egyesület 2. Budakalász Vörös Lobogó SK.
Szak O . V . :  Bánhidi Károly Szak o.v.: Papp István 
Pályák sz.: 5 db. Pályák sz 3 db.
3. Csepel Autó Vasas SK. 4. Dunakeszi Vasutas SE.
Szak O . V . :  Frommer György Szak o.v.: Fényi Sándor 
Pályák sz: 4 db. Pályák sz: 3 db.
5. Gödöllő Ganz Árammérő SK.
Szak O . V . :  Horváth Kálmán 
Pályák sz: 4 db.

1958. évi versenyeredmények.
Pest megye 1958. évi egyéni bajnoksága.

Női egyes: 1. Dr. F ördős B éláné Alsógöd.

I. Dunakanyar kupa, Alsógöd.
1958. augusztus 23-25.

Féri egyes I. o. 
Férfi páros I. o. 
Női egyes I. o. 
Vegyes páros I. o.

Szőnyi J ó zse f  D iósgyőr VTK  
B ánhidi K. -  P e tő  Béla VM.
B ardóczi K lári H onvéd
B ardóczi K. -  B ánhidi K. H onvéd VM.

Egyesületi pontverseny.
46. Csepel Autó Vasas SK. 
65. Dunakeszi VSE.

86. Alsógöd SE.
94. Budakalász VE. SK.
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I. Dunakanyar kupa Alsógöd 1958. augusztus 23-25. 
Férfi páros: 1. Bánhidi K. -  Pető B. VM.

I. Dunakanyar kupa Alsógöd 1958. augusztus 23-25. 
Vegyes páros: 1. Bánhidi K. -  Bardóczi K. VM. Honvéd SE. 

2. Broszmann Zsófia-, Szőnyi Jenő Diósgyőr
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1959. évben mutatkozott meg első alkalommal a tervszerű után
pótlás nevelés biztató jelei. Az elmúlt 4-5 év munkája megérett és si
került többnyire helybéli fiatalokat kinevelni. A feladatokhoz felnőtt 
ifjúsági csapat még örömet hoznak az ASE. teniszalosztályának.
1959. évben működő szakosztályok.

2. Budakalász Textil SE.
Szak O . V . :  Lugosi Károly 
4. Dunakeszi Vasutas SE.
Szak O . V . :  Fényi Sándor. 
Pályák sz. 3 db.

1. Alsógöd Sport Egyesület
Szak O . V . :  Bánhidi Károly
3. Csepel Autó Vasas SK.
Szak O . V . :  Frommer György 
Pályák sz: 4 db.
5.Gödöllő Ganz Árammérő SK.
Szak O . V . :  Horváth Kálmán. 
Pályák sz: 4 db.

Pest megye 1959. évi megyei egyéni bajnokság.
Alsógöd. 1959. június 7-9.
Férfi egyes: 3. B esenyői László A lsógöd  SE.
Női egyes: 1. K eresztes M agdolna A lsógöd  SE.

2. Dr. F ördős B éláné A lsógöd  SE.
3. D esseffy A liz  A lsógöd  SE.

Ifjúsági fiú egyes: 1. N ándori A ttila  A lsógöd  SE.

Pest megye 1959. évi ifi, fiú csapatbajnokság.
1 . Bajnokcsapat: Alsógöd Sport Egyesület.

Csapattagok: Aradi Sándor, Nándori Attila, Lukács István ,Tanács 
István, Tóth Péter.

II. Dunakanyar Kupa. Alsógöd.
1959. augusztus 19-20.

1.0. férfi egyes:
1.0. férfi páros:
I. o. női egyes:
I. o. vegyespáros:

1. Szentpéteri E m il Vasas SC.
1. B ánhidi K. H alm os I. VM.
1. K iss Sándorné Bp. V ill.SK
1. B ánhidi K. -  K eresztes M. VM., A lsógöd  SE.
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Pesí megye 1959. évi női egyéni bajnokság. Alsógöd június 7-9. 
(balról) 2. Dr. Fördős Béláné Alsógöd SE.

1. Keresztes Magdolna Alsógöd SE.

Pest megye 1959. évi férfi egyes. Alsógöd 1959. június 7-9. 
2. Besenyői László Alsógöd SE. (díj átadás)
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Pest megye 1959. évi ifjúsási csapatbajnokság.
1. Alsógöd Sport Egyesület.

Csapattagok (balról) Lukács István, Tóth Péter, Kőmives László, 
Aradi Sándor, Nándori Attila, Takács István.

1959. évi Dunakanyar kupa versenybírósága.
Havas László, Kőmíves László, id. Bánhidi Károly, Varga László
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Pest megye 1959. évi ifjúsási csapatbajnokság. I. Alsógöd Sport Egyesület 
Csapattagok: Lukács István, Tóth Péter, Kőmíves László, Nándori Attila, 

Takács István, Aradi Sándor.

1960-ban működő szakosztályok 
1. Alsógöd Sport Egyesület
Szak.o.v. Bánhidi Károly 
Pályák sz: 5 db.
3. Csepel Autó MTE. 
Szak.o.v. Dr. Kausits Gyula 
Pályák sz: 4 db.
5. Gödöllő Ped. SC.
Szak.o.v. Adám Zoltán 
Pályák sz: 4 db.
7. Üllő Vasutas SC.
Szak.o.v. Bartalos Tivadar 
Pályák sz: 3 db.

Pest megye 1960. évi női egyéni bajnokság. Alsógöd.
1. Fördős Béláné Alsógöd SE.
2. Keresztes Magdolna Alsógöd SE.

2. Budakalász MSE.
Szak.o.v. Herendi Lajos 
Pályák sz: 3 db.
4. Dunakeszi „Magyarság” SE.
Szak.o.v. Csúti László.
Pályák sz: 3 db.
6. Nagykőrös Kinizsi SK. 
Szak.o.v. Kishknof László 
Pályák sz: 4 db.
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Pest megye 1960. évi ifi, fiú csapat bajnokság. Alsógöd.
Bajnokcsapat: Alsógöd Sport Egyesület.

Csapattagok I. csapat: Aradi Sándor Tanács István, Viola János, 
Végh András

2. helyezett: II. csapat: Nándori Ferenc, Csonka István,
Szilva János, Nándori Csaba.

III. Dunakanyar Kupa Alsógöd.
1960. augusztus 24-26.

1.0. Férfi egyes:
1.0. női egyes:
1.0. férfi páros:
1.0. vegyespáros:

1. Vad Dezső VM.
1. Keresztes Magdolna Alsógöd SE. 
1. Bánhidi K. -  Vad D. VM.
1. Bánhidi K. -  Keresztes M.

VM. -  Alsógöd SE.
Egyesületi pontverseny:

77. Alsógöd Sport Egyesület.

Figyelemre méltó Alsógöd ifjúsági csapatainak eredményei.

Pest megye 1960. évi ijjúsási fiú csapatbajnoksás 1. helyezett: Alsógöd SE. 
I. csapata. Csapattagok: (balról) Aradi Sándor, Takács IsE án, Viola János,

Végh András
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Pest megye 1960. évi ijjúsási fiú csapatbajnokság.
2. helyezett: Alsógöd SE. II. csapata. 

Csapattagok(balról) Nándori Csaba, Szilva János, Nándori Ferenc, 
Csonka István

Alsógöd tenisz szakosztály utánpótlást képez! versenyzői:
(balról) Viola Bertalan, Tóth Péter, Nándori Attila. Aradi Judit, Tóth Rita, 

Végh András, Aradi Sándor, Nándori Csaba, Tanács István, 
Csonka István, Nándori Ferenc



Gcvi Alm ^jch

Pest megye 1960. é \i női egyéni bajnokság. Alsögöd. 
1. Dr. Fördős Béláné Alsögöd SE.

2. Keresztes Magdolna AlsögCki SE.

Alsósod SE. Tenisz szakosziáh 196tj. évzáró meshivoja.



DR. ERDÉLYI ISTVÁN

Reisenbüchler Sándor 
animációs filmalkotó -  rajzfilmrendező 
(1935 -  2004)

A hosszú évekig, az első világháborús oroszországi hadifogság
ból hazatért, órásmesterként dolgozó, majd később a gödi művelő
dési ház könyvtára vezetőjeként működő és a negyvenes évek de
rekán elhunyt édesapja halála után, édesanyjával együtt 
Felsőgödön (a József utcában) lakó fiatalember Vácott, a Piarista 
Gimnáziumba járt, amit végül államosítottak. A gimnáziumban ki
tűnt társai közül rendkívüli szerénységével, intelligenciájával, tör
ténelmi és nyelvi tudásával. Mivel a származása miatt (!), nem vet
ték fel egyetemre, egy ideig a budapesti Lenin Intézetben volt 
kénytelen tanulni, de miután azt sikerült rövidesen otthagynia, vé

gül 1953 és 1957 között elvégezhette ta
nulmányait az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Nyelv és Irodalomtudományi 
Karán. Hogy végül is a tehetségének meg
felelően kitűzött céljait elérhesse, a továb
biakban a Színház- és Filmművészeti Fő
iskolán, Herskó János tanítványaként ké
pezte magát tovább, mint jövendő doku- 
mentumfilm-rendező (!), 1961 és 1964 
között. Ezután lett a Pannónia Eilmstúdió 
tagja, ahol annak ellenére, hogy mint gra
fikus autodidakta volt ugyan, de egymás- 

Reisenbüchler Sándor után rajzolta is az általa megálmodott és
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megrendezett filmeket. Több műve is nagy sikerrel szerepelt kül
földön (pl. Rómában, Barcelonában, New Yorkban, Annencyben, 
Liliében), amit sehogyan sem lehetett itthon eltitkolni. Hamarosan 
(1975) Balázs Béla díjjal tüntették ki és nemsokára (1983) az érde
mes, majd pedig (1990) a kiváló művész címet is megkapta! Rövi
desen (1993) Kossuth díjjal is kitüntették. Politikai okok a sikeré
ben legfeljebb negatív módon játszottak közre, például az ober- 
hauseni filmfesztiválon díjat nyert művének ünneplésére nem en
gedték kimenni.

A hazai, gyökereit tekintve az amerikai, lényegében részben 
Walt Disney munkásságára épülő régi szovjet animáción felnőtt, je
les magyar filmművészek körén kívül alkotó egyénisége feltűnést 
keltett, modernsége meglepetést okozott. A régi, ezerkilencszáztí- 
zes -  húszas évek különleges szovjet alkotásai voltak inkább hatás
sal rá, valamint a későbbi amerikai underground filmek, de a híres 
francia művész, Jean-Luc Godard életműve sem maradt rá hatásta
lanul. Az alkotó, elmélyült aprólékosságot követelő rajzmunkán kí
vül ő maga volt a felvételező (kameraman). sőt még a vágó is. Ez 
teljesen szokatlan volt a szakmában. Főbb művei, a legnagyobb 18 
közül: A Nap és a Hold elrablása (1968), Barbárok ideje (1970), Az 
1812-es év (1972), Holdmese (1975), Békéltető expedíció a Mars
ra (1983), Isten veled kis sziget (1987). Korai, nem várt halála után, 
amelyet gondatlan kórházi kezelése okozott, három napig vetítették 
esténként remekműveit a Balázs Béla Filmstúdió emlékrendezvé
nyén, 2004 tavaszán.



VOLENTICS GYULA

Ki volt
Coudekerque-Lambrecht grófné, 
alias Noel Bangor novellaíró?
A Párizsban élő Nemeskéri-Kiss Margit 
(1861-1944) irodalmi művei

1913-ban, amikor „Les deux ivresses” (A két mámor) című sze
relmes regény megjelent egy párizsi kiadónál, azok a kritikusok, 
akik írtak róla bevallották, nem tudják, ki a könyv szerzője. Általá
ban kedvező, sőt dicsérő volt a bírálatuk, de a Noel Bangor név előt
tük is rejtély maradt.

Első gondolatunk, bizonyára férfiről van szó, hiszen a Noel fran
cia eredetű férfinév. De mire lehet következtetni a Bangor vezeték
névből? Bizonyosan nem francia név, hiszen Észak-Irországban és 
Walesben is található ilyen nevű település, de több amerikai város
nak is Bangor a neve, ebből következően gondolhatnánk, az író ta
lán angol vagy amerikai. A regény tartalmának részletes elemzésé
ből egyes irodalmi kritikusok éleslátásukról tanúskodva helyesen 
sejtették, a férfi írói álnév alatt egy nő rejtőzik. Ilyen eset gyakran 
fordul elő a múlt századokban elég, ha George Sand (azaz Aurore 
Dupin, 1804-1876), Dániel Stern (azaz Marié d'Agoult, 1805- 
1876), Jules Paty (azaz Victoire Tinayre), vagy George Eliott (azaz 
Mary Ann Evans, 1819-1880) példájára hivatkozunk.

Ki volt tehát a titokzatos Noel Bangor álnéven írogató nő, ha 
sem angol, sem pedig amerikai? A válasz; a magyar származású 
gróf Nemeskéri-Kiss Miklós (1820-1902) honvédezredes leányáról.
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Margitról van szó. Nemeskéri-Kiss Margit 1861-ben született Pá
rizsban, ahol édesapja a világosi fegyverletétel után telepedett le. 
Apja 1853-ban a francia fővárosban házasságot kötött az ősrégi fő
nemes Le Charron család sarjával, Mathilde márki kisasszonnyal 
(1820-1895), aki előzőleg gróf de Roys márki felesége, majd 1852- 
től özvegye lett. A feleség hozományba hozott több százezer arany
frankot, egy terjedelmes magánpalotát Párizs legelőkelőbb negye
dében és még néhány komoly ingatlant vidéken, úgyhogy a többi 
szegény magyar emigránstól eltérően Nemeskéri-Kiss Miklós dús
gazdag francia birtokos lett.

A magyar-francia grófi házaspárnak négy gyereke született, e le
ány, Margit volt az utolsó a sorban. Már fiatal korában tömérdek hí
rességgel ismerkedett meg, mert Varenne utcai palotájukban szülei 
nagy társasági életet éltek. Gyönyörűen díszített, fényűzően bebúto
rozott szalonjukban francia, magyar és külföldi arisztokraták, poli
tikusok, diplomaták, írók, festők, zenészek, tudósok, színészek for
dultak meg. Csodálatos iskola volt ez a tehetséges, eszes Margitnak, 
úgyhogy édesanyja mellett is kitűnt értelmességével és ritka mű
veltségével. 1886-ban felesége lett egy faubourgi belga származású 
lovassági tisztnek, gróf Louis de Coudekerque-Lambrechtnek, aki a 
francia hadseregben szolgált és 1870-ben, a porosz invázió idején 
kitüntette magát Tours város hősies védelmében.

Férje foglalkozásánál fogva húsz éven keresztül különböző vidé
ki helyőrségi városokban laktak. Öt gyerekük született, négy leány 
és egy fiú. 1905-ben Párizsba tértek vissza, amikor gróf Coudeker- 
que-Lambrecht, mint vezérőrnagy nyugdíjaztatta magát. Az arisz
tokrata negyedben egy szép palotát vettek és hatalmas szalonjukban 
megfordultak az előkelő párizsi társaság legnevezetesebb képvise
lői, elsősorban írók és művészek.

Noel Bangor először 1900-ban tűnt fel a „La Quinzaine” nevű 
irodalmi szemlében, abban az időben, amikor még vidéken lakott. 
Első cikke Erzsébet királyné, „Sissi” különleges egyéniségét mutat
ta be.

Két évvel később ugyanaz a szemle egy költeményét közölt tő
le, melyet Alphonse Daudet párizsi szobrának leleplezésére írt. Et
től kezdve gyakran megjelentek a cikkei különböző francia újságok-
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ban és folyóiratokban, néha francia, néha magyar témákról. Például 
„Le Figaro” 1912. január 12-i számában megjelent egy közleménye 
a budapesti francia-magyar irodalmi társaságról, melynek fivére, a 
Gödön gazdálkodó gróf Nemeskéri-Kiss Pál (1856-1928), az uno
kahúg másik Nemeskéri-Kiss Margit (1891-1976) édesapja volt az 
alapító elnöke.

Akkor kezdett valóban irodalmi hírnévre szert tenni, amikor 
1913-ban kiadták az első nagy művét, a „Les deux ivresses” című 
regényét, melyhez a dicsőségének tetőpontján levő Paul Bourget 
(1852-1935) francia író és kritikus írta az előszót.

Egy évre rá megjelent „Le sang bieu -  Scènes de la vie hon
groise” (Kék vér -  Jelenetek a magyar életből) című könyve, mely 
öt magyar tárgyú novellából állt. A mű anyagát fiatalkori emlékei
ből merítette, amikor Magyarországon a szülei véglesi (Véghles, 
Víglas, ma Szlovákia) birtokán nyaralt. Ebben a hanyatló magyar 
nemesi világot írja le néha komikus, néha tragikus jelenetekkel. Ér
demes volna e művét közelebbről is megismernünk!

A „Métamorphoses” (Átváltozások) című második regényében, 
mely 1925-ben jelent meg, azt kívánta bemutatni, hogy a világhábo
rú orkánszerűen megváltoztatta az embereket és velük együtt a tár
sadalom teljesen kicserélődött.

Ugyanabban az évben, ez alkalommal saját neve alatt, megjelen
tette gróf Léon de Montesquieu királypárti politikus életrajzát. 
Montesquiouhoz bensőséges baráti viszony fűzte. Mind ő, mind fér
je politikailag meggyőződéses monarchisták voltak, rokonszenvez
tek a Charles Maurras által vezetett „Action française” nevű király
párttal. Coudekerque-Lambreehtné sokat harcolt a párt egyesítésé
ért és minden erejével támogatta a hasonnevű napilapot, mely a párt 
propagandáját terjesztette. Éveken át, minden héten egyszer, párizsi 
palotájában vendégül látta az Action Française vezetőit, többnyire a 
királyi család egyik képviselője jelenlétében.

Noel Bangor, azaz Nemeskéri-Kiss Margit utolsó nagy művét 73 
éves korában, 1934-ben adta ki. Ebben Marie de Barrau karmelita 
apátnőnek, gróf d'Abbadie de Barrau leányának példás élettörténet
ét mondja el, hiszen meleg baráti kapcsolatok fűzték ehhez a szent
életű apácához, akivel még távoli rokonságban is volt. Az érdeklő-
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dő, intelligens asszony, és nagyszerű társalgó Nemeskéri-Kiss Mar
git 1944-ben hunyt el.

Ebben a korszakban nem számított különlegesnek az, ha egy ne
mesi család művelt sarja írogatott vagy fordított. A sződi földbirto
kos felesége, id. Szalachy Béláné szül. báró vargyasi Dániel Anna 
(1883-1987) folyékonyan beszélt németül, franciául, angolul. O a 
Forsyte Saga írója, John Galsworthy (1867-1933) egy kevésbé is
mert regényét, a Castle in Painst, fordította magyarra, ami később 
nyomtatásban is megjelent.

Noel Bangor nevét a mai franciák, ugyanúgy, mint a mai magya
rok, elfelejtették, regényeit, elbeszéléseit nem olvassák. Irodalmi és 
politikai tevékenységének mára nyoma veszett. Mégis kiváló egyé
nisége, kiváltképpen a magyarság iránti soha el nem múló rokon- 
szenve miatt, talán érdemes volt élettörténetét erre a néhány percre 
az ismeretlenség homályából kiemelnünk.

Forrásirodalom:
-  Magyar sorsok Párizsban (Bemard Le Calloc’h, Vác, 2007)
-  Sződ község történeti monográfiája 1255-2005 (Volentics Gyula, Sződ, 

2005),



POZSONYI TIBOR

Pozsonyiék Gödön II. rész.
Korrajz.

Kedves János !
Egy év múltával ismét arra kérlek, hogy bújj bele a lektor szere

pébe és e gondolat jegyében vedd kézbe írásomat, mint ahogy azt az 
előző évben is tetted. így született meg a hibátlan kézirat amit vi
szont a nyomda ördöge alaposan átírt. Csupán az édesapám szüle
tési dátumát kívánom ebben az írásban pontosítani, ami -  helyesen 
-  1889, a többi apróságra spongyát rá! Nem tudom megállni, hogy 
fogadatlan prókátorként meg ne jegyezzem, -  ismerve a korábbi 
évek Almanachjait -  a 2007-évi kötetben akad egy-két írás melyek
nek hangvétele szerintem nem illik bele a sorba. Én a korábbi szín
vonal megőrzése mellett voksolok, hisz a külcsín mellett fontos a 
belbecs is és ez vonatkozik az írásokra is.

Fenti bevezető gondolatok után lassan rátérek családunk történe
tének folytatására. Előző írásomat azzal fejeztem be, hogy 1945. 
márciusában elhagytuk az országot. Az indulást megelőző időszak
ra emlékezve meg kell említenem a Mosonmagyaróvártól pár kilo
méterre levő Hegyeshalom bombázását. Szép napsütéses márciusi 
délelőtt volt amikor megszólaltak a szirénák, a pontos dátumra már 
nem emlékszem. Röviddel a szirénák elhallgatása után a folyamato
san erősödő morajlás jelezte, hogy jönnek! Jöttek a Liberátorok, ta
lán több százan is voltak. Katonás rendben, kötelékben cipelték sú
lyos és halált hozó terhüket. Dél felöl érkeztek és Ovár felett fordul
tak rá a célra, Hegyeshalom rendező pályaudvarára. Röviddel ez
után elkezdődött a bombázása. Mi körülbelül 7-8 km-re lehettünk a 
helyszíntől, de leírhatatlan volt annak lélektani hatása. A folyama-
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tos fülsüketítő dübörgés, a bombák sivítása, a talpunk alatt állandó
an remegő talaj, az edények, üvegek csörömpölése, az épület folya
matos rezgése félelmetes volt. Ezt két, vagy három hullámban meg
ismételték. szőnyegbombázás \olt ez, alapos munkát végeztek. 
Hosszá idő után végre csend lett, s Hegyeshalom felé nézve csupán 
a sűrű szürke, fekete füstpámát láttuk, mely jelezte, hogy ott valami 
iszonyat történt.

Nem sokkal Hegyeshalom bombázása után egy nap jelezte Édes
apám. hogy készülődjünk, mert az a hír jáija. hogy hamarosan indu
lunk Németországba. Esténként már látható volt -  kelet felé nézve 
-  a frontot jelentő torkolattüzek villogása, később, pár nap múlva 
már a folyamatos morajlás is hallható volt. Közeledett a front. Már
cius 26-án este azzal jött haza Édesapám, hogy holnap korán reggel 
indulás. Miután már napok óta összecsomagolva vártuk a jelzést az 
indulásra, már csak a személyes apróságokat kellett az útra előké
szíteni. Másnap március 27-én reggel korán kimentünk a mosonma
gyaróvári vasútállomásra, ahol már nagy \olt a sürgés forgás. 
A front moraja már igen erőteljesen volt hallható, s talán ez is köz
rejátszott abban, hogy a szerelvémáink összeállításában, a kocsik 
összekapcsolásában a MÁV. akkori igazgatója (sajnos a nevére nem 
emlékszem) maga is tevőlegesen részt vett. Mindnyájan elfoglaltuk 
a kijelölt helyeinket és kora délelőtt elindult vonamnk az ismeretlen 
felé.

Az első nagy lendület után rövidesen lassítani kényszerültünk, 
ugyanis a hegyeshalmi rendező pályaudvaron haladtunk át. A lát
vány leírhatatlan. Égnek meredező elszakított sínek, egymás hegyén 
hátán levő összeroncsolt vagonok, a vagonok tartalma szerte szét. és 
csupán a két pár folyó vágányt állították helyre ideiglenesen. Amer
re csak néztünk, mérhetetlen pusztítást láttunk. Sok helyen a bom
batölcsérek akkorák voltak, hogy a pályát helyreállítóknak egysze
rűbb volt talpfákból készített ácsolattal feltölteni a krátereket és 
azon vezették keresztül a síneket. Lassan, de végül is túljutottunk 
ezen a kritikus szakaszon, és robogtunk Bécs felé. Beérv e a bécsi 
pályaudvarra, ott csak igen rövid ideig állt a szereh ényünk. pár perc 
tartózkodás után indultunk to\ ább. St. Pölten. Melk. Amstetten te
lepüléseken áthaladva letérv e a fŐN onalról. Linz városát délről elke-
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rülve hosszas vonatozás után Braunaunál értük el az Inn folyót. 
A még ép hídon átmentünk a folyó nyugati oldalára és ott észak fe
lé robogott tovább velünk a vonat. Késő délután érkeztünk meg uta
zásunk végállomására Pockingba. Korábban már sokat hallottunk a 
németek legendás szervező készségéről, azt már megérkezésünk el
ső órájában megtapasztalhattuk. Pocking a keletről nyugatra mene
külők nagy elosztó bázisa volt, s mint ilyen, folyamatosan érkeztek 
és fogadta a szerelvényeket. Megérkezésünk után egy órával már el
osztották a társaságot és autóra szállva útba indítottak a végleges 
szálláshelyre.

Míg zötyögtünk az autón, gondolom hogy a Szüléimben is, ben
nem is számtalan kér
dés kergette egymást.
Hova kerülünk, milyen 
lesz az elhelyezésünk, 
hogy fogunk gondos
kodni magunkról, mi 
történik otthon, s még 
meg sem érkeztünk új 
helyünkre, a legsúlyo
sabb kérdés az volt, 
hogy mikor mehetünk 
ismét haza?! A kör
nyék, ahol utunk veze
tett barátságos volt, a 
mi Őrségünkhöz tud
nám hasonlítani. Dim- 
bes-dombos hangula
tos táj, vegyes erdők, 
tisztások, gondozott le
gelők. Akkor úgy tűnt, 
hogy a nyugalom és 
béke szigetére érkez
tünk, hisz semmi nem
utalt a háborúra, még schmidham 1945.
egy árva szem katonát (grafit rajz vászonra)
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sem láttunk. Úgy jó félórás autózás után megérkeztünk Schmid- 
hamba, pontosabban Berg bei Schmidhamba a Nőbauer család tulaj
donát képező gazdaságba és az általuk működtetett Gasthausba. 
A vendégfogadó egy meredek domboldal aljához volt építve úgy, 
hogy az emeletről már közvetlenül a ház mögötti domboldalon ka
nyargó sétaútra lehetett kijutni. Fenn a dombtetőn állt (reményeim 
szerint még ma is ott áll) és uralta a környéket a kedves kis temp
lom. A környék minden pontjáról jól látható karcsú, magas tornya 
felkiáltójelként mutatott az égre. A templom körül volt a temető a 
szépen gondozott sírokkal és utakkal.

A Gasthaus előtti térséget -  udvart -  a gazdasági épületek vették 
körül. Istálló, kocsiszín, terménytároló, anyag és szerszám kamra 
stb. Számunkra -  akik nem a pesti flaszter bűvöletében éltünk -  el
ső látásra kellemes környezetet jelentett. Már nem emlékszem a 
pontos számra, de talán tíz vagy tizenkét család került ide és ez lét
számban harminc harmincöt főt jelenthetett. A Gasthaus emeletén 
volt egy bálterem és ez a helyiség lett kijelölve az elhelyezésünkre. 
Ötletes megoldásokkal zsinórok és plédek stb. felhasználásával 
minden család részére kialakítottunk egy kis szeparált részt, „szo
bát” és átmenetileg ez jelentette a család lakását. Volt a teremben 
egy nagy tűzhely ahol a sütés, főzés történt és a szabadon hagyott 
közös térségben állt egy hosszú nagy asztal mely a legkülönbözőbb 
funkciókat szolgálta.

Házigazdánk az öreg bajor, Johann Nőbauer és felesége Maria, 
leányuk Lizi, aki mindig vidám és mosolygós volt, éveit tekintve 
úgy a huszonnyolc, harminc körül járhatott, s a fiú testvére Szepi, 
aki már a papával közösen intézte a gazdaság ügyeit. Azt hiszem, 
hogy a kialakult körülményekhez való személyes hozzáállásunk, 
valamint édesapámnak a tökéletes bécsi dialektusban beszélt per- 
fekt német tudása eredményezte, hogy rövid időn belül 
Nőbauerékkal igen jó kapcsolatba kerültünk.

Ez a körülmény némileg enyhítette a hontalanság érzésének 
gyötrelmeit, de a kérdés mindnyájunkban ott motoszkált kimondat
lanul is, vajon mi lehet otthon? Sajnos erre a kérdésünkre hosszú 
időn keresztül nem kaptunk választ, s talán ez a momentum volt az 
ami a legjobban megkeserítette ottlétünket.
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Jobb híján igyekeztünk elfoglalni magunkat. A napi bevásárlá
sok lebonyolítása után bőven találtunk tennivalót a ház körül. Édes
apám kézügyességét és a barkácsolás iránti készségét tőle örökölve 
mindketten szívesen fúrtunk, faragtunk, javítottuk a hibás vagy tö
rött eszközöket. Javítottunk szekeret, talicskát, pótoltunk hiányzó 
vagy törött létrafokot, csöpögő kerti csapot és még ki tudja mi min
dent a jó öreg Nőbauer bácsi kérésére és legnagyobb megelégedésé
re. Sikeres működésünknek hamar híre ment a környéken. Egyik 
nap nem kis meglepetésünkre a dombtetőn álló templom papja, a 
„Pfarrer” keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy nézzük már 
meg a templom orgonáját, mert ha kell, ha nem két három síp állan
dóan szól ha levegőt kap a szerkezet. Egymásra néztünk Édesapám
mal, -  azért ez már nem igazán tartozott a profilunkba -  s az első 
döbbenet után óvatosan azt feleltük, hogy másnap megnézzük a 
„beteget”. Reggel szerény szerszámkészletünket összeszedve felvo
nultunk a kórusra és vallatni kezdtük az orgonát. Jó hogy ketten vol
tunk, ugyanis régi hangszer lévén, még lábbal kellett fújtatni a leve
gőt a szerkezet tüdejébe és ez szólaltatta meg a sípokat. Igaz ami 
igaz, én elkezdtem fújtatni. Édesapám még a közelébe sem volt a 
billentyűzetnek, de a hangszer már szólt. Hosszas kutakodás után 
kiderítettük, hogy melyik az a három síp amelyek rendetlenkednek 
és a billentyű utasítása nélkül is önálló hangversenyt adnak. Végül 
is sikerült megtalálni a hiba okát, azt követően már egyszerű volt 
annak elhárítása. Nagyon örült a Pfarrer az eredményes munkánk
nak és azt hálásan köszönte, de azt hiszem, hogy édesapámmal mi 
még jobban örültünk a sikernek, mert az egész munka alatt attól tar
tottunk, nehogy az legyen a vége, hogy három síp helyett a végére 
hat síp önállósítja magát.

így múlattuk az időt és próbáltunk tudatosan nem gondolni hon
talanságunkra. Elérhető és megbízható, hírforrás a számunkra nem 
létezett, így az otthoni történéseket illetően a teljes bizonytalanság 
légkörében éltük meg napjainkat.

Április végén vagy május első napjai egyikén -  a pontos napra 
már nem emlékszem -  egy napsütéses délelőtt szokatlan autózúgás- 
ra lettünk figyelmesek. A közelünkben lakó Bürgermeister udvará
ra hajtott be az addig ismeretlen jármű, négy ismeretlen egyenruhát
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viselő katonával. Rövidesen kiderült, hogy egy jeep, négy amerikai 
katonával. A polgármestert keresték -  és mint később megtudtuk -  
feltették neki a kérdést, átadja-e a települést ellenállás nélkül? Miu
tán igenlő volt a válasz, a vasalt inget, nyakkendőt és fényesre glan
colt rohamsisakot viselő négy katona elkocsikázott. Másnap -  az 
amerikaiak kérésének megfelelően -  a házak ablakaiba fehér zász
lót tűztek ki. Ez jelentette a megszállást, rá pár napra, május 9-én 
bejelentették a németek teljes kapitulációját, a II. világháború végét. 
Újra felcsillant a remény, hogy rövidesen hazatérhetünk, de ahogy 
teltek, múltak a napok, hetek, ez a remény egyre halványabb lett. 
Felfrissítettük a szalmazsákjainkat -  mert hogy az szolgált fekhely 
gyanánt -  és éltük tovább a hontalanság napjait.

Hosszú bajorországi tartózkodásunk alatt több érdekes dolgot fi
gyelhettünk meg. Miután többször ültünk Nőbauerék asztalánál és 
ott közösen étkeztünk tapasztaltuk, hogy legyen az a nap bármely 
étkezése, elmaradhatatlanul az. asztal közepére került egy nagy tál 
nyers savanyú káposzta. Ebből a közös tálból mindenki tetszése sze
rinti mértékben viliázott, majd miután a savanyú káposztából lerak
ta az „alapokat”, kezdett neki az étkezésnek. Ez minden nap, reggel 
délben és este is így történt. Furcsa volt számunkra, hogy a legfino
mabb húsokat, legyen az sertés, vagy valamilyen szárnyas, mindig 
csak főzték. Nem emlékszem, hogy akár csak egyszer is sült húst 
láttam volna az asztalon. Kedvenc italuk természetesen a sör, de a 
bajoroknál ezt közvetlenül követi az almaié, az apfelsaft, az apfel- 
wein. Ezt nagyon egyszerűen készítik. Egy alkalommal én is kimen
tem a gazdával a gyümölcsösbe. Kocsival az almafa alá álltunk, 
majd a fáról a kocsiba ráztuk a gyümölcsöt. Az így derékik megtöl
tött kocsival otthon az udvar sarkában álló daráló, mellé álltunk, 
majd azt beindítva, a gyümölcsöt vasvillával a daráló puttonyába 
szórtuk. Mire kiürült a kocsi dereka, addigra az alma le is volt da
rálva. Ezután következett a préselés, majd a kifolyt lé hordóba ke
rült. Ez rövid idő alatt letisztult, átfejtve másik hordóba már fo
gyasztható kellemes ital volt. A seprőt, illetve a kipréselt almahúst 
részben takarmányként, részben a trágyadombra dobva hasznosítot
ták. Mindig mindenben a praktikus és gazdaságos megoldásra töre
kedtek. Annak ellenére, hogy jómódúak voltak, nem pazaroltak.
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A gazdasági épületek mögött egy keskeny kis patakocska csor
dogált. Nem volt az szélesebb másfél, két méternél és úgy fél láb
szárig érő víz volt benne. Ezt egy alkalmas helyen felduzzasztották 
és kis vízkerékkel dinamót hajtottak vele. Amíg víz volt a patakban 
ezzel világítottak a gazdasági épületekben, ha a víz elfogyott, átkap
csoltak a hálózatra.

A környezetükre, a rendre a tisztaságra sokat adtak, s mint kide
rült a természetet is féltve óvták. Történt egy szép tavaszi napon, 
hogy páran elindultunk (gyanútlanul) mezei virágot szedni. A kö
zelben letértünk az útról és bementünk egy legelőre, hogy tépjünk 
egy pár szál virágot. Arra jött egy gazda, s bizony nem a legbarát
ságosabb hangon leteremtett minket természet rombolóknak nevez
ve és határozottan kitessékelt minket az útra. Akkor, gyerekként 
kissé szégyenkezve és értetlenül álltunk a dologgal szemben, pedig 
milyen igaza volt a gazdának. (Ok már akkor tudatosan óvták a kör
nyezetüket és a természetet, amit mi még ma is szemét kupacokkal 
tűzdelünk tele).
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Közben peregtek a hetek, már a nyár derekánál tartottunk és még 
semmijei a hazamenetel ügyében. Minden változatlan, a szokott na
pokat éljük pedig a háborúnak már közel három hónapja vége van. 
A kapott élelmiszer jegyeinkre mindent pontosan megkapunk,s a 
gazda -  mint korábban -  most is minden reggel viszi a frissen fejt 
tejet, a kannákat leteszi a bekötő út sarkára amit a majd érkező gyűj
tőkocsi elvisz a tejüzembe. Egy dolog azért mégis csak arra utalt, 
hogy történt a közelmúltban valami. Amerre jártunk, üzletekben, hi
vatalban, vendéglőkben mindenhol a falon egy világos foltot láthat
tunk ahol korábban egy kép volt amit leszedtek. A Hitler képeket 
tüntették el.

Szeptember elején az amerikai sereg illetékesei -  miután a köz- 
igazgatást is felügyelték -  nyilvántartásba vettek minket, ideiglene
sen ott tartózkodókat és igazolvánnyal láttak el.

Közeledett az ősz és mi egyre türelmetlenebbek lettünk. Kegyet
lenül tudta mardosni az embert a honvágy és ezt a kínzó érzést még 
fokozta az a körülmény, hogy semmit nem tudtunk az otthoni hely
zetről. November elején végre döntés született valahol, megyünk ha
za. Haza, Haza, nagy H-val és százszor, leírhatatlan volt örömünk.

A pontos napra már nem emlékszem, de november derekán túl 
egy zord őszi nap reggelén elbúcsúztunk a kedves Nőbauer család
tól és a kirendelt járművekkel beszállítottak minket Pockingba. Ott 
már készen állt egy hosszú vasúti szerelvény, mely igen vegyes tí
pusú kocsikból volt összeállítva. Rövid várakozás után megtörtént a 
hazatérésre szervezett csoport elosztása és elfoglalhattuk helyeinket 
a vonaton. Az amerikai közigazgatás emberei -  akik bonyolították, 
szervezték a hazatelepítést -  tartottak egy rövid tájékoztatást. Kö
zölték, hogy az utazás során a vonat megállása esetén a szerelvény
ről leszállni, azt elhagyni tilos, a szerelvényt a végállomásig, azaz 
Budapestig amerikai katonák kísérik. A katonák utasításait minden
ki köteles betartani, ivóvíz vételezését -  ellenőrzés mellett -  bizto
sítják. A rövid eligazítás után jó utat kívántak, majd becsukódtak a 
kocsiajtók és megrándult a vonat. Elindultunk haza. Simbachnál ér
tük el az Inn folyót, ott átdübörögtünk a hídon és befutottunk 
Braunauba. Jövet észak felől értük el ezt a várost, most viszont el
lenkező irányba, dél felé kanyarodott vonatunk. Bischofshofent el-
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hagyva fordultunk keleti irányba és az Alpok szelídebb völgyeinek 
aljában kanyarogva robogtunk Magyarország felé. A gyönyörű táj
ból szinte semmit nem láttunk, mert az út egy részét éjszaka tettük 
meg, nappal meg a sűrű köd takarta el szemünk elöl a tájat. 
Semmeringen áthaladva rövidesen beértünk Wiener Neustadtba. 
Hosszú idő után itt szembesültünk újra a háború pusztításaival. Az 
elővárosban levő gyárakat, üzemeket szinte a földdel tették egyen
lővé a szövetséges erők bombázói. Üszkös romhalmaz, égnek me
redő kusza acélgerendák amerre a szem ellát. A látvány nagyon le
hangoló volt és óhatatlanul ráerősített arra a bennünk kavargó kér
désre, mi lehet otthon?! Wiener Neustadt városát magunk mögött 
hagyva rövidesen elértük az osztrák-magyar határt, majd perceken 
belül begördült vonatunk az első magyar településre Agfalvára. 
Örömünk leírhatatlan volt, végre itthon vagyunk.

Úgy gondoltuk, hogy Sopron után már egyenes az utunk Buda
pestre, de tévedtünk. Sopront elhagyva déli irányba fordultunk és a 
fél Dunántúlt átdöcögve Kaposváron állt meg szerelvényünk. Mint 
utóbb kiderült, itt egy úgynevezett szűrőállomás működött és a nyu
gatról hazatérőket első lépcsőben itt ellenőrizték. Mindenkinek a 
helyén kellett maradnia, majd az utas jegyzék alapján egy, két-há- 
rom főből álló ellenőrző csoport „szűrte át” a társaságot. Itt talál
koztunk először orosz katonával, s hallottuk a számunkra teljesen 
idegen beszédüket.

A késő éjszakai órákba nyúló ellenőrzés befejeztével végre zöld
re állították a jelzőt vonatunk előtt és indulhattunk Budapestre. 
A kora reggeli órákban érkeztünk Pestre, a Budapest-Józsefvárosi 
pályaudvarra. Szürke, ködös volt a reggel, az ablakon kinézve min
denütt szemét és romos illetve belövésekkel tarkított épületek látvá
nya tárult a szemünk elé. Mindezt tetézte, hogy a vonat megállását 
követő perceken belül számunkra érthetetlen nyelven kiabáló és a 
dobtáras „gitárjával” hadonászó, meglehetősen szakadt külsejű 
orosz katonák vettek körül bennünket. Rezes bandás, Rákóczi indu
lás fogadtatásra nem számítottunk, de ilyenre sem. Emlékszem, 
hogy némileg oldjam a feszültséget, megkérdeztem édesapámat: 
melyik vágányról, indul visszafelé a vonat?! Itt ismét ellenőrzés, a 
szállítmány átadása az amerikaiak részéről stb. Édesapám kért és ka-
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pott engedélyt, hogy beszaladjon a városba, Kornél bátyám munka
helyére, hogy megtudakolja mi van vele? Talán másfél óra sem telt 
el és már jött vissza a szomorú hírrel. Láttuk az arcán, hogy nagy baj 
van. Megtudta, hogy Kornél 1945 januárjában -  társaival együtt -  
egy angol légitámadás során meghalt. Szörnyű volt a hír és szörnyű 
volt látni szüleim szenvedését. Dél felé járhatott az idő, amikor min
den hivatalos aktus lezajlott és végre elhagyhattuk a Józsefvárosi pá
lyaudvart. Az első nagy megrázkódtatással a tarsolyunkban elindul
tunk Gödre, hogy végre újra az otthonunkba lehessünk.

Kora délután értünk Gödre és első utunk természetesen a (volt) 
lakásunkhoz vezetett. Itt még az udvarra sem tudtunk bemenni, és a 
ház volt gondnokát, házmesterét Schenk Józsi bácsiékat is három
négy házzal arrébb találtuk meg. Tőlük tudtuk meg nagyjából a tör
ténteket. A „felszabadító” sereg -  Göd eleste után -  birtokba vette a 
házat, így a mi lakásunkat is. A lakás láttán burzsujnak kiáltottak ki 
minket távollétünkben, s mint ilyen, nem volt irgalom. Bútoraink 
egy részét kiszórták az udvarra, más részét eltüzelték, így biztosítot
ták a meleget a lovak számára, ugyanis a lakásba lovakat kötöttek 
be. A falon meglátták Édesapám bekeretezett fényképét amint a so
roksári állomás főnöki irodájában ül az íróasztalnál és telefonál. 
Spión, spión-t üvöltve mutogattak a képre és Schenk Józsi bácsit 
agyonlövéssel fenyegették, ha nem keríti elő ezt a „kémet”. Nem tu
dom hogy sikerült ki, illetve elmagyaráznia, hogy nálunk nem csak 
a kémek telefonálnak, ilyesmi előfordul a vasútnál is, lényeg az, 
hogy megúszta a dolgot. Miután tisztázódott egyértelműen, hogy 
sem lakásunk, sem bútorunk, semmink nincs, elmentünk az áldott 
emlékű keresztanyámékhoz, rokonainkhoz, Pálfaiékhoz. Akkor ők 
a Kertvárosban az Akácos utcában laktak egy kicsi házban. A ház 
alapterülete lehetett úgy 40 négyzetméter. Egy szoba, egy kicsi zárt 
veranda, konyha és kamra voltak a helyiségek. A viszontlátás örö
mének percein túljutva elkezdődött a késő éjszakába nyúló kölcsö
nös élménybeszámoló. Felidéztük a közelmúlt történéseit, az átélt 
borzalmakat, majd megpróbáltunk nyugovóra térni. Ok négyen, mi 
hárman, összesen heten húzódtunk meg abban a kis házban. A ho
gyanra már nem emlékszem, de arra igen, hogy ágyazás és lefekvés 
után a lakásban közlekedni csak egymáson átlépve lehetett. Ez utób-
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bi mondat nem az intim szférába való betekintést, hanem a kor egy 
apró mozaikjának bemutatását szolgálja. Ez az állapot közel másfél 
hónapig tartott, szép példája volt a családi összefogásnak. Másnap 
Alán unokabátyám a ház mögötti „sufniban” megmutatta azokat a 
bútorokat, melyeket némi szilvapálinka ellenében elhozhatott , az 
udvarra kidobott bútoraink közül. Mint mondta, sikerült megkör
nyékeznie „Iván” főlovászt -  már mint aki a lakásunkba bekötött lo
vakat gondozta -  és a pálinka láttán kegyeskedett engedélyezni, 
hogy egy tragacs segítségével két-három fordulót tegyen bútorral 
megrakodva. Örömünk határtalan volt, hisz így már nem kell telje
sen nulláról kezdeni. Bútorunk már volt, már csak lakást kellett sze
rezni.

Közben Édesapám jelentkezett a MÁV-nál szolgálatra. Újbóli 
foglalkoztatását megelőzte egy Igazoló Bizottság-i eljárás melyre 
1945. december 12-én került sor. Ez a Bizottság elmarasztalta ami
ért nem tagadta meg a kitelepítést. Határozatban kimondták, hogy 
vezető állást nem tölthet be és az előléptetésből három évre kizár
ják. Ezt követően a Leszámoló Hivatalban teljesített szolgálatot 
nyugdíjazásáig. Az Igazoló Bizottság elmarasztaló határozatában 
foglaltak láthatóan nagyon bántották, de szóban ezt soha nem emlí
tette. O egy ízig-vérig a vasútnak élő ember volt, aki a feladatát, 
munkáját mindenkor és mindenhol becsülettel ellátta. Ebben az el
kötelezettségében bántották meg.

1946 év elején sikerült lakáshoz jutnunk és az igazán kedves és 
megértő háztulajdonossal történt megállapodás után bérbe vehettük 
a Rózsa u. 20. sz. alatti Molnár féle villát. Nagy volt az örömünk és 
amilyen gyorsan lehetett, igyekeztünk berendezkedni. Rengeteg 
tennivaló volt az új családi fészek kialakítása kapcsán, de már nem 
odázhattam tovább az iskolámban való jelentkezést. így történt 
hogy egy szép hétfői napon, szapora szívdobogás kíséretében beko
pogtam a báró Wesselényi Miklós Felső Kereskedelmi Iskola Igaz
gatójának, Karácsony igazgató úr szobájának ajtaján.

Jó szívvel fogadott, meghallgatott, majd megjelölte a rám vonat
kozó inkvizíciós eljárás (kínvallatás) napját. Ezen szerencsésen túl
jutva évvesztés nélkül a régi osztályommal, társaimmal folytathat
tam tanulmányaimat. Ismét elkezdődött a napi bejárás vonattal Pest-
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re. 1946. januárját írunk, 
valamiféle menetrend már 
létezett és ezt az éledező 
vasút igyekezett betartani.
A MÁV-nak óriásiak vol
tak a háborús veszteségei 
mind a személy és teherko
csik, mind a mozdonyok te
kintetében. Ennek megfele
lően egy-egy szerelvény 
igen tarka képet mutatott és 
bizony hosszú időn keresz
tül jobbára teherkocsiban 
utaztunk. Ezekre felkapasz
kodni még a fiataloknak 
sem volt egyszerű dolog 
nem beszélve az idősebb 
korosztályról. A kocsi kö
zepén egy „Jancsi kályha” 
volt beállítva, mellette egy 
vödör szén, ez volt a fűtés.
Meleget nem árasztott ez a 
kis kályha, de széngázt an
nál inkább, beérve Pestre
öröm volt leszállni a vonatról. így jártunk be naponta. Édesapám 
dolgozni, én iskolába.

Édesanyámnak meg otthon a „mit főzzek?” kérdéssel kellett na
ponta megküzdenie. Természetesen azt főzött ami éppen volt ott
hon.

Étlapunkon gyakran szerepeltek a kukoricalisztből készíthető 
ételek, úgy mint puliszka olajban pirított hagymával, kukorica má
ié, prósza, stb. Előkelő helyet foglalt el az ételek sorában a száraz
babból készült étel, ha került rá valami feltét, akkor az már ünnepi 
lakoma volt. Akkor ettem megfőzött és átpaszírozott babból készült 
„gesztenye pürét”, igen finom csemege volt. Megbecsült anyag volt 
a konyhán a melasz ami jobbára a lekvárt helyettesítette. Ez külön-

A Pozsonyi család már csak hárman
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ben a cukorgyártás egy mellékterméke, amit a szeszgyártásnál vagy 
az állatok takarmányozásánál hasznosítanak. A háborúban kivérzett 
és a jóvátétellel tovább nyomorított ország üzleteiben kevés volt az 
árú, valamint a száguldó infláció életre hívta a cserekereskedelmet. 
A délelőtt megkapott fizetés estére már csak egy doboz gyufára volt 
elegendő, pénzért vásárolni szinte lehetetlen volt. Hétvégeken jár
tuk a beszerző utakat. Összeszedtük a nélkülözhető ruhákat, ingeket 
stb. s elindultunk. Kaba és környékének tanyáit, vagy Mátészalka és 
környékét céloztuk meg. Több-kevesebb sikerrel így tudtunk sze
rezni zsírt, szalonnát, lisztet, krumplit stb. Cifra világ volt, de túlél
tük. Nem volt egyszerű dolguk az akkori háziasszonyoknak.

A lassan normalizálódó viszonyok lehetővé tették, hogy a társa
sági élet is meginduljon. Cserkészet, énekkar, az új ifjúsági szerve
zetek sorra rendre szervezték önmagukat és programjaikat.

Természetesen ez messze nem azt jelentette, hogy felhőtlen 
gondtalan életet élhettünk, mert bizony a tanulás mellett a fiatalok
nak is részt kellett vállalni a család közös terheinek hordozásában. 
A családok, barátok, egymást segítették. Abban az időben bírt külö
nös jelentőséggel a jó öreg Szilvási bácsinál ellesett cipész tudomá
nyom. Az első pár cipőt egy egész nap tartó munkával talpaltam 
meg, ezt az időt a gyakorlat során sikerült másfél órára javítani. Míg 
tartott a talpbőr-készletem bizony nem kevés babot és miegyebet 
hozott a konyhára. A tanév végeztével ketten hárman összeálltunk 
és fafűrészelést, aprítást vállaltunk. Nyáron azért jutott idő a stran
dolásra is.

1946 nyarán egy szép napsütéses vasárnap délután történt. Él
veztük a napfényt, időnként úsztunk egy keveset, néztük a strando
lok nyüzsgését. A vízi élet is éledezett, előkerültek a csónakok, eve
zősök húztak a vízen. Itt a strandon is jó pár csónak volt kitéve a só- 
deros partra, gazdáik pihentek, napoztak. Egyszer csak arra lettünk 
figyelmesek, hogy két „Iván” -  akik még akkor is a strand mellett 
levő Mutschenbacher villában vendégeskedtek -  egy a sóderre kitett 
kétpárevezős csónakba szállnak be hétmérföldes csizmáikkal. Elbű- 
völten a gurulóülés csodájától önfeledten lapátolni kezdték a sódert. 
Időközben előkerültek a csónak gazdái -  három fiatalember -  akik 
határozottan kezdték kitessékelni a csónakból Ivánékat. Ok viszont
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mélységesen felháborodtak, hogy gyermeteg szórakozásukban za
varják, sőt meggátolják őket. Éktelen haragra gerjedtek és nagy 
handa-bandázás közepette elviharzottak. A fiúk éltek a gyanúval, 
hogy ezek biztos fegyverért mentek, gyorsan beültek a csónakba és 
erőteljes csapásokkal igyekeztek a folyó fősodrásába beérni, majd 
lefelé húztak. Gyanújuk beigazolódott, a két „Iván” pár perc múltán 
visszatért s hozták a dobtáras gitárjukat. Látva, hogy már nincs csó
nak és az ifjak is eltűntek, a vizet kezdték kémlelni, s mire felfedez
ték a szökevényeket, addigra azok már a XI, utca vonalától jóval lej
jebb húztak Pest irányába. Több rövid sorozatot eresztettek utánuk. 
Láttuk, hogy a lövések hallatán lelapultak a csónakba, majd ismét 
erőteljesen húzták a lapátokat. A víz körülöttük „porzott” de végül 
is sikerült kereket oldaniuk. „Ivánék” mérgesen visszavonultak. Ak
kor így nézett ki egy vasárnap délutáni strandolás.

Ősszel kezdődött az új tanév, a bejárás. A szerelvények már job
bára személykocsikból álltak és megjelentek a 411. sorozatszámú 
gőzmozdonyok, melyeket a népnyelv „Trumann”-nak nevezett el.

Ezeket a jellegzetesen csattogó, zakatoló, masinákat az amerika
iak gyártották és hozták át Európába az invázió frontvonala mögöt
ti szállítás biztosítására. A háború végén már nem érte meg nekik a 
mozdonyok visszaszállítása, így azokat olcsó pénzért eladták ne
künk. Ezeknek a monstrumoknak jelentős szerep jutott a vasút há
ború utáni újraéledésében.

Édesapámat 1946 év végén nyugállományba helyezték, így már 
csak én jártam be naponta Pestre az iskolába. 1947 nyarán a sikeres 
érettségit követően én is búcsút mondtam az iskolának és ezzel -  
ahogy mondani szokás -  kiléptem a nagybetűs életbe. Nyáron egy 
kevés pihenés, majd kezdődött az álláskeresés. Az volt az elképzelé
sem, hogy kitanulom a finomműszerész mesterséget és ezen a terü
leten igyekezek boldogulni. Sajnos ez a tervem nem sikerült, így to
vábbra is maradt az alkalmi munka. így adódott, hogy a gödi 
elöljáróság három segédmunkást keresett egy kőfaragó mellé, akik 
aztán az árvíz által alaposan megrongált kőből épített partfalat a 
strandon kijavítják. Jelentkeztünk is hárman iskolatársak és érettsé
gizett fiúk erre a munkára. Kevertük a betont, hordtuk a köveket, 
kézre adtuk a szerszámot, egyszóval dolgoztunk. Úgy emlékszem.
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hogy egy jó hónapig tartott ez a munka, a mester elégedett volt ve
lünk. Mint ahogy a festő is szignálja az általa készített festményt, 
úgy mi is szignáltuk munkánkat „Tozsó, Flocsek, King 1947 X.” 
neveket betonba vésve az egyik lépcsőt kísérő szegély sima felüle
tén. Ez a kis jelölés évtizedekig hirdette, tanúsította áldásos tevé
kenységünket. Mivel bérünket az 1946. augusztusában született ér
tékálló forintban kaptuk, keresetünk jelentős mértékben segítette a 
családi kasszát. Később visszahallottam, hogy valaki az elöljáróság
nál szóvá tette, hogy lehetett a Pozsonyit ezen a munkán foglalkoz
tatni, hiszen ő nyugatos volt. Abban az időben néhány ember nézete 
szerint az főbenjáró bűn volt ha valaki megjárta nyugatot. Általában 
ezekre az emberekre szokták azt mondani, hogy pápábbak akarnak 
lenni a pápánál.

Közben erősödtek a közösségek, hangos szóval, színes progra
mok ígéretével toborozták soraikba a leendő tagjaikat. Sokan meg
maradtunk a cserkészetnél, bekapcsolódtunk az egyházközségi 
énekkar munkájába Gyalókai Béla vezényletével. A cserkészek 
időnként egy-egy színdarabbal léptek a gödi közönség elé. A pon
tos dátumra már nem emlékszem, de a legjobban sikerült előadások 
egyike a Gyurkovits lányok c. darab bemutatója volt. A „Fácán” 
színháztermében három alkalommal játszottuk a darabot zsúfolt né
zőtér előtt, óriási volt a siker, sokáig beszéd téma volt a községben 
az előadás.

Nemrég jártam a Fácán környékén, ez felidézte bennem a múlt 
emlékeit, hangulatos bálokat, előadásokat, hangversenyeket, vi
szont igen lehangolt a jobbsorsra érdemes épület mai látványa. Akár 
egy műkedvelő csoport életre hívása, avagy egy helytörténeti gyűj
temény megteremtése ismét élettel tölthetné meg ezt az épületet. 
A Fácán, a Kincsem istálló és még egy pár régi épület a múlt jeles 
képviselői, tanúi, kár lenne ezeket elherdálni, vagy átengedni az 
enyészetnek.

1948. tavaszán a Központi Statisztikai Hivatal felvételt hirdetett 
adminisztrációs munkakörbe. Miután az eredeti elképzelésemet 
többszöri próbálkozás ellenére sem tudtam megvalósítani, így jelent
keztem a Statisztikánál ahol felvettek. A mezőgazdasági osztályra 
kerültem, ahol az év első felében a beszolgáltatás adatait, majd utóbb
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az aratás eredményeit összegeztük. Meglehetősen lélekölő munka 
volt, de jobb hiányában ennek is örülni kellett abban az időben. Az 
adatfeldolgozás során használt géppark még elég vegyes képet mu
tatott. Volt már egy-két elektromosan működtetett összeadó gép, de 
a zöme még úgy működött, hogy a szám beütése után a gép oldalán 
levő kar lehúzásával került az rögzítésre, halmozta hozzá a korábban 
beütött számokhoz. Reggeltől késő délutánig dolgozni egy ilyen gép
pel komoly fizikai teljesítményt is jelentett.

Közben az országban, annak minden területén jelentős változások 
zajlottak. A politika irányvonalának megfelelően pártok egyesültek, 
más pártok megszűntek, ebben az évben kezdődött az üzemek, gyá
rak államosítása, majd a szövetkezetek szervezése. Ennek a nagy át
szervezésnek lett az áldozata a cserkész mozgalom is, 1948. őszén a 
mozgalmat megszüntették, 
a csapatokat feloszlatták.
Fájó szívvel mondtunk bú
csút annak a cserkészott
honnak, melyben oly sok 
kellemes órát töltöttünk, 
melyet közös munkával va
rázsoltunk otthonossá. A 
csapat feloszlatásakor az 
apróbb tárgyakat, „ereklyé
ket” magunkhoz véve igye
keztünk menteni ami ment
hető. Én most már hatvan 
éve őrzöm a „Turul-őrs” 
zászlóját, egy jelvényét és a 
sakk készletét.

Teszem ezt abban a re
ményben, hogy az idők so
rán hátha át tudom adni va
lakinek, netán egy helytör
téneti gyűjteménynek to
vábbi megőrzésre ezeket a
számomra oly kedves em- Utoljára cserkészdíszben
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lékeket. A cserkészet megszűnését követően megmaradtak, sőt em
lékezetem szerint erősödtek a baráti közösségek, kapcsolatok.

Erre az időre tehető Cseh Karcsival és Somogyi Gyurival már 
korábban is meglevő jó pajtás! kapcsolatunk komoly barátsággá va
ló kiteljesedése.

Szüleim életében a mindennapos séták jelentették az „ese
ményt”. Naponta lesétáltak a strandra, megnézték a jó öreg Dunát, 
az éppen arra úszkáló hajókat, majd visszaútba betértek Pálfaiékhoz 
egy teával kísért traccspartira. Keresztanyáméknál zajlott a társasá
gi élet, gyakorta csöppentünk bele ott kellemes emberek társaságá
ba. Egy-egy jelentősebb ünnep, vagy családi esemény alkalmával ti
zennégyen ültük körbe az asztalt. így telt. múlt az idő. Én továbbra 
is végeztem munkámat a Statisztikai Hivatalban mígnem 1949. má
jusában egyik napról a másikra átkerültem a Budapesti Egyesült 
Középítési Nemzeti Vállalathoz. Ez a cég az előző évben az államo
sítás kapcsán alakult és István unokabátyámat kérték föl az illetéke
sek a főkönyvelői poszt betöltésére. Ennek a vállalatnak indult egy 
nagyobb munkája Tapolcán és ide kerestek embereket. így kerültem 
én is a céghez, illetve Tapolcára. Egy nagy katonai centrumot épí
tettünk, a munkahelyen öt -  hatszáz ember dolgozott. Akkor még 
heti fizetés volt, a szabad szombatot hírből sem ismertük. Mi bér- 
számfejtők csütörtök reggel bementünk a munkahelyre és szombat 
kora délután mentünk haza a bérek kifizetése után. Emlékszem, az 
első besorolásom szerinti havi fix fizetésem négyszázhatvannyolc 
forint volt. Ezt az összeget minden hónapban tisztán átadtam Szüle
imnek és még mindig volt bőven pénzem mivel annyi pótlékot és 
más juttatást kaptunk a HM. munkára tekintettel. Ekkor kezdődött 
el az építőipar modernizálása, gépesítése. Mikor a munkát elkezd
tük, még kubikusok termelték ki az alapárkokat, pincetömböket. 
A kitermelt földet kordélyokkal szállították el. A téglát, habarcsot 
(maltert), betont segédmunkás lányok hordták fel az épület külön
böző szintjeire hordsaroglyán a trepnin (a szintek közötti ideiglenes 
lépcső ácsolat) görnyedve izzadva. Óriási szenzáció volt, amikor 
megérkezett az építkezésre az első szállítószalag (transzportőr) és 
az igen egyszerű úgynevezett Pántya lift. Valószínű, hogy a megal
kotójáról kapta a nevét. Ez egy szögvasból készült oszlop, több



Gödi Almanach 189

ilyen elemet egymásra szerelve egy csörlő segítségével különböző 
magasságokba lehetett anyagot szállítani. E két szerkezet volt a kez
det, és hogy ma hol tart az ipar modernizációja, azt mindnyájan lát
hatjuk.

Tapolcán -  a sok munka ellenére -  vidám életet éltünk. Jó kis 
közösség alakult ki a munkahelyen, és a munka végeztével gyakor
ta rendeztünk hangulatos kiruccanásokat. Persze azért az otthonról 
sem feledkeztünk meg, hetente, kéthetente hazalátogattunk. Ez a vi
dám élet 1950. őszéig tartott amikor is a posta könyörtelenül kézbe
sítette részemre a katonai behívót.

Minden értelembe véve elbúcsúztam a szeretteimtől és bevonul
tam Ercsibe katonának. Előzőén már több mindent hallottunk a ka
tonaságról, hogy ez már nem a régi katonaság, ez már a szocialista 
néphadsereg, itt nincsenek kitolások, itt emberség van, stb ... Óva
tos bizakodással érkeztünk a laktanyába ahol valóban egy embersé
ges hangvételű rövid üdvözlő beszéddel fogadtak minket újoncokat. 
Másnap, úgy véltük, hogy még a régi seregből itt maradt figaró pil
lanatok alatt nullás géppel megszabadított a fejdíszünktől. A fodrá
szatból visszatérve a körletünkbe az őrvezetőnk (ő a legnagyobb úr 
a seregben) megkérdezte, ki tud szépen írni?

Imoki beosztás reményében jó páran jelentkeztek. Lépjenek ki a 
sorból, hangzott a parancs és menjenek a konyhára krumplit pucol
ni. Aki tud valamilyen hangszeren játszani kérdésre is akadt még 
egy két jelentkező balek, ők a folyosót mosták fel. Az alaki kikép
zés ideje alatt megismerkedhettünk a gólyák csínytevékenységével. 
Egy alkalommal az egész napos menetgyakorlat végeztével vissza
érve a körletbe elképedve látjuk, hogy annak berendezése, mind a 
harminchat ágy szalmazsákostól, a székek, katonaládák és minden 
mozdítható a szoba közepére van egy kupacba feltomyozva a meny- 
nyezetig'. Az őrvezetőnk kaján vigyorral a képén közölte: Emberek! 
itt járt a gólya, nézzék micsoda rendetlenséget csinált! Tegyenek 
rendet és egy óra múlva szobaszemlét tartunk! Hulla fáradtan áll
tunk neki a rendcsinálásnak és szerencsénk volt, ha azt az első 
szemlén elfogadták és nem kellett megismételni a nagytakarítást. 
Különös bája volt az éjszakai szemléknek! Amikor a tiszthelyettes 
elvtársak befejezték az esti ulti partit, úgy éjfél tájt bejöttek a kör-
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letbe és fennhangon közölték: szobaszemle! Sorra mentek az ágyak 
között és szemléltek. Mutassa a fogkeféjét, a következőnek a kap
cáját kellett bemutatnia és így tovább a harminc valahány emberen. 
Kifogást mindig találtak amit azonnal rendezni kellett. Minden har
madik, negyedik embert kizavartak lábat mosni. Ebbe a csoportba 
kerültem én is. Az első alkalommal naiv fejjel próbáltam volna je
lezni hogy minden este mosok lábat, de a mondat feléig sem jutot
tam amikor a kuss, mars ki vezényszó elhangzott!

Elképzelhetetlen a lábmosás elhagyása főleg ha az ember reggel
től estig csizmában, kapcába csavart lábbal rója a kilométereket. El
képesztő illatok terjengenék egy-egy ilyen nap után amikor harminc 
valahány ember nyugovóra térése előtt leveszi a csizmáját. Egy va
lamire való görény díszlépésben jönne a receptért! Még számtalan 
próbatételnek voltunk az alanyai, elszenvedői, de így utólag szem
lélve a dolgokat arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy nem volt 
haszontalan az ott eltöltött idő. Fegyelem, rendszeretet, rendszeres
ség, kötelességtudat, bajtársiasság és még egy két más erény ott erő
södött meg, vagy nevelődött bele az ifjakba, ügy vélem hogy a mai 
fiatalokra is kivétel nélkül ráférne egy kis katona élet, kár, hogy ez 
ügyben is utat tévesztettünk!

Az utolsó modell és alkotója
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Katonai pályafutásom egy sajnálatos tüdőfertőzés következtében 
kilenc hónapi szolgálat után véget ért.

Leszerelésemet követően rövid gyógykezelés után ismét bejár
tam dolgozni a BEKNV. budapesti központjába. Szüleim örültek, 
hogy nem kellett vissza mennem Tapolcára, ismét együtt lehettünk. 
Édesapám érdeklődése a vasút iránt egy kicsit sem halványodott el. 
Bújta azokat az írásokat melyek a vasútról szóltak, régi folyóiratok
ból a vasúttal kapcsolatos képeket kivágva gyűjtötte azokat. Szere
tett barkácsolni, a háztartásban és a ház körül szükséges javításokat 
örömmel csinálta. Legkedvesebb időtöltése egy-egy régi vasúti ko
csi vagy mozdony megmintázása, modellezése. Legutolsó munkája 
a képen látható.

Sajnálatos módon egészségi állapota lassan, de folyamatosan 
romlott, végül kórházba került és 1955. januárjában meghalt. Ketten 
maradtunk Édesanyámmal, Édesapám elvesztése mindkettőnket na
gyon megviselt. Nehezen vészeltük át ezt a nehéz időszakot és az 
utána következő relatív nyugalom sem tartott sokáig. Júniusban egy 
fél napot a tűző napon voltam a dunán és csónakból horgásztunk. Ez 
a napfürdő nem tetszett a szervezetemnek és a betegségemet ismét 
belobbantotta. Újra szanatórium, majd decemberben egy komoly 
műtét, 1956. májusában kerültem haza, két hét múlva Édesanyám 
került be a MÁV. Kórházba. Júniusban őt is megoperálták, de saj
nos a műtét csak a szenvedését hosszabbította meg. Kikerült Pécelre 
a MÁV. Kórház Utókezelő Intézetébe (volt Ráday kastély) és 1956. 
augusztus 21-én ott halt meg, ott is lett eltemetve.

Huszonhét éves voltam amikor egyedül maradtam. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy a betegségemből való felgyógyulásom is 
erre az időszakra esett és ismét dolgozhattam, emberek között lehet
tem. Környezetem, rokonaim, barátaim mind-mind igyekeztek se
gítségemre lenni, nyomasztó magányomat valamelyest oldani. 
1956. szeptemberéből -  egy rövid időre -  megosztottam a lakáso
mat Makkal Sándor (Sam) barátommal és feleségével Galántai 
Jucival, akik a közelben egy szép családi ház építésébe kezdtek. 
Ennek elkészültéig laktak nálam. Közben igyekeztem kialakítani a 
magam kis háztartásának rendjét, ahogy azt Édesanyámtól láttam és 
tanultam. A főzés és sütés terén a gyakorlatlanságból adódóan vol-
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tak Ugyan nehézségeim, amiket úgy ahogy sikerült leküzdenem. 
A takarítás és a mosogatás terén remek újításokat vezettem be, így 
ezek a munkák igen egyszerűvé váltak. Megjegyzem, hogy gyakor
lati megoldásaim nem biztos, hogy osztatlan sikert arattak volna 
Édesanyám előtt, így azok részletes ismertetéséről lemondok. Gyor
san teltek a napok, a hetek mígnem elérkezett az ősz, az újabb meg
rázkódtatás ideje. 1956. október 23. Emlékszem, keddi nap volt. 
Délután a munka végeztével a Nyugati pályaudvar felé igyekezve a 
Bajcsy-Zsilinszky út teljes szélességében hömpölygött az ember 
áradat. Az emberek arcáról sugárzott a derű a jókedv a bizakodás. 
Akkor ott még senki sem beszélt forradalomról, a hallgatás béklyó
jától megszabadult tömeg békés felvonulása volt. Persze a vonaton 
is ez volt a téma, folyt a találgatás, mi lehet ez, hová vezethetnek az 
események. Otthon persze hogy az első volt, hogy bekapcsoltuk a 
rádiót és hallgattuk a híradásokat. Estére aztán minden világossá 
vált, kitört a forradalom. Másnap a munkahelyen gyakorlatilag nem 
dolgoztunk, figyeltük a rádiót és telefonon tartottuk a kapcsolatot a 
város különböző pontjain levő építkezéseinkkel és így tájékozód
tunk az eseményeket illetően. Még csütörtökön 25-én is bementünk 
a munkahelyünkre, de érdemi munkát nem végeztünk. Délelőtt fo
lyamán a vállalat vezetése úgy döntött -  tekintettel az eseményekre 
-  hogy a munkát leállítja és hazaküldte az embereket. így a vállala
tunk központjában mi is elindultunk hazafelé. A Bajcsy Zsilinszky 
úton a Nyugati felé igyekezve egyszer csak iszonyatos fegyverropo
gást hallottunk a Parlament irányából. A géppisztolyok, golyószó
rók kerepelése jó hosszan volt hallható. Sokan a hang irányába siet
tek az utcai járókelők közül, én, orvosaim intelmére emlékezve, ha
za igyekeztem. Este a híradásokból értesültem, hogy a véres csütör
tök drámájának voltam a fültanúja. Napokon keresztül ültem a rádió 
mellett és hallgattam a magyar híradásokat és a Szabad Európa rá
dió híreit.

Főleg Budapesten és a nagyobb vidéki városokban teljesedett ki 
a forradalom, a falvak jelentős részében nyugalom volt. A vidék a 
harcoló városiak ellátását vállalta és biztosította derekasan. A forra
dalom ideje alatt az üzletek jelentős része nem nyitott ki, élelmiszer
ben nem volt hiány. Már nem emlékszem a pontos napra, de úgy ok-
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tóber utolsó napjainak egyike lehetett, beutaztam Pestre a vállala
tomhoz tájékozódni. Mikor beérkeztünk a Nyugatiba a vonatról le- 
szállva szörnyű látvány tárult a szemünk elé. A csarnok 6. vágány 
előtti peronon a „Királyi váróterem” előtt a fal mellett öt fiatal holt
teste volt kiterítve a földön, úgy 18-22 év körüliek lehettek. Min
denki arcán a megdöbbenést lehetett látni. Ezen a napon tapasztal
tam és győződtem meg saját szemeimmel, hogy több kirakat üveg
je betört, de mögüle az árú nem hiányzott, sértetlenül ott volt. Azt is 
láttam, hogy az utcán a fal mellé kitett nagy kartondobozba gyűjtöt
tek pénzt az elesett hősök hozzátartozóinak megsegítésére. A pénz 
halomban állt a dobozban, senkinek sem jutott eszébe abból kiven
ni. E két apró momentum is ékes bizonyítéka a forradalom tisztasá
gának, tanúsítja az emberek azonosulását a forradalom céljaival. 
A hatalom részéről utóbb gyártott „kis létszámú ellenforradalmi 
csőcselék” elméletet senki sem hitte el. Sajnos november 4-én meg
pecsételődött a forradalom sorsa, a hazánkba beözönlő szovjet túl
erő azt leverte.

Ezt követően lassan újra kezdődött az élet, egyre több helyen in
dult meg a munka. Vállalatunk jelentős mértékben vette ki a részét 
az újjáépítésből, a romok eltüntetéséből.

A mindennapi munka utáni felüdülést jelentették a baráti össze
jövetelek. A gödi triumvirátus. Cseh Karcsi, Somogyi Gyuri és én 
rendszeresen összejártunk és komolyzene hallgatásával múlattuk az 
időt. Vadásztuk a jobbnál jobb hanglemezeket és így mind a hárman 
igen tekintélyes gyűjteményre tettünk szert. A komolyzene iránti el
kötelezettségünkre azzal tettük fel a koronát, hogy mind a hárman 
megrendeltünk egy-egy zeneszekrény elkészítését a jó öreg Tujmer 
bácsinál. Majdnem egyformák voltak a szekrények, sorban elké
szültek. Az én zeneszekrényembe az a nyolc csöves világvevő rá
diókészüléket építettük be, melyet Karcsi barátom készített nekem. 
Karcsi igen magas fokon művelte a rádió amatőrséget, csodálatos 
volt a hangja a készüléknek amit nekem fabrikált. Még ma is meg
van, ereklyeként őrzöm, de sajnos egy ideje elnémult és már nem ta
lálok senkit aki megpróbálná újra életre kelteni.

Amikor ez a számomra oly kedves bútor megszületett, még nem 
is sejtettem, hogy milyen életre szóló változást eredményez nekem
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a továbbiakban. Örömmel mutattam ismerőseimnek, barátaimnak 
legújabb büszkeségemet. Egy ilyen alkalommal járt nálam Nagy Pé
ter barátom a feleségével Tóth Icukával, akik magukkal hozták a 
Tóth család Katalin nevű leányát, Icuka húgát. A zeneszekrény be
mutató remekül sikerült, oly annyira, hogy most már 47. éve Kati
val együtt csodáljuk ezt a szép bútort.

1961. augusztus 1-jén kötöttük egymáshoz életünket Katalinnal. 
Nem rendeztünk parádés esküvőt, a legszűkebb családi körben, sze
rény körülmények között, a Tóth Család otthonában Bene Zoli bá
csi Isten és ember közötti közvetítésével fogadtunk egymásnak örök 
hűséget. Elkezdtük a közös életet, közös otthonunk kialakítását. 
Azért fogalmazok így, mert valóban az otthon kialakítása volt az el
sődleges, feladat. Műszakilag leválasztottuk és két lakrészre osztot
tuk a lakást, mert az egyik lakrészbe a tulajdonos fia Molnár Sándor 
költözött be. Lassan-lassan minden elrendeződött, a helyére került 
és következhettek a dolgos hétköznapok. Kati a MÁV Dunakeszi 
Járműjavító Üzemi Vállalatnál dolgozott, én változatlanul a régi 
építőipari cégemnél dolgoztam. Az akkori társasági élet egy kis ré
sze a vonaton zajlott a reggel befelé és délután hazafelé a vonaton 
töltött idő alatt. Társaságok alakultak, barátságok köttettek, és a 
rendszeresség folytán kialakult egy-egy kocsi törzsközönsége. Vol
tak akik kellemes beszélgetéssel töltötték el az utazás idejét, sokan 
kézimunkáztak, de számtalan helyen dúltak harsány ulti csaták. 
A mi kis állandó társaságunk a háború előtti idők egyik legszebb 
kártyajátékát művelte, a tarokkot. Hatan, heten voltunk és minden 
elfoglaltságunkat igyekeztünk úgy irányítani, hogy a „tarokkos vo
natot” feltétlen elérjük. A napi gondok, feszültségek oldására kitű
nő gyógyír volt egy-egy kiadós tarokk parti. Hétvégeken -  igen 
gyakran -  túrázni jártunk. Sajnálatos módon akkor sem volt Gödön 
Természetjáró Egyesület, így többen gödiek a Dunakeszi Járműja
vító Természetjáró Szakosztálya tagjaként szerveztük túráinkat. Kis 
túlzással mondva, bebarangoltuk gyalog az országot, végigjártuk a 
Kék-túra útvonalát. Túl azon, hogy egészséges mozgással a termé
szetben töltöttük az időt, útjaink során kellemes társaság, jó közös
ség kovácsolódott.
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A túrázásokkal tarkított ideális állapot 1968. márciusáig tartott 
amikor is megszületett Tünde kislányunk. Ezt követően már ő „osz
totta be” az időnket, határozta meg programjainkat. A túrázásokból 
rendszeres esti séta lett, a nagyobb kiruccanásokat a nyári két hétig 
tartó, üdülés jelentette, mely természetesen egy szakszervezeti be
utalóval valósult meg.

Miután létszámunk háromra gyarapodott, a megosztással kiala
kított kis lakrészünk egyre inkább szűkösnek bizonyult. Már koráb
ban is álmaink között szerepelt az önálló, otthon megteremtése, de 
a lehetőségeinket tekintve csak a csodában bízhattunk. 1969. őszén 
megcsillant előttünk a csoda. Vállalatom, a saját dolgozói részére 
lakásépítési akciót szervezett, melyre jelentkezésemet elfogadták. 
Buda igen szép részén, a Hárshegy aljában, a Tárogató úton egy ha
talmas telken négy épület, benne 62 lakás épült. A feltételek között 
szerepelt, hogy a leendő lakástulajdonosok lakásonként ötszáz órát 
voltak kötelesek ledolgozni az építkezésen. Ez bizony nem kevés és 
ma is hálás szívvel gondolunk azokra a barátokra, túratársakra, ro
konokra, gödi cimborákra, akik ebben segítségünkre voltak. Alig 
több mint egy év alatt a lakások elkészültek, 1970. december végén 
megtörtént a lakások átadása. 1971. januárjának első hetében köl
töztünk be új otthonunkba. Igen vegyes érzések kavarogtak mind
kettőnkben. Egyrészt a szebb, a jobb, a nagyobb, a kényelmesebb, a 
saját iránti vágyakozás beteljesülése feletti öröm érzése, másrészt 
szomorúak voltunk, mert elhagyjuk azt a helyet, ahol életünk meg
határozó szakaszát töltöttük. Szép volt, elmúlt, mindenkor jóleső ér
zéssel gondolunk a Gödön eltöltött évtizedeinkre.



BATORFI JÓZSEF

Egy rég elfeledett levél
Itt az ideje a leltárkészítésnek. Rendet kell tenni az íróasztalon, a 

fiókokban és a polcokon. Különösen ha már egyre ritkábban veszi 
kézbe az ember a tollat. Nem árt, ha egyenként átlapozzuk az irat
tartókat is.

Meglepetések érhetik az embert. Egy nagy sárga borítékból a na
pokban előkerült néhány levél is 1956 őszéről. Unokafivérem, Pá
losi Ervin -  aki akkor már Budapesten a Külügyminisztérium dol
gozója volt -  hetenként írta leveleit nekem Debrecenbe, ahol akko
riban a kötelező, három hónapos, tartalékos tiszti tanfolyamon szol
gáltam a Hazát, a „fegyvernemek királynője” a gyalogság köteléké
ben. Alakizás, lövészet, menetgyakorlatok nap mint nap. Rádió nem 
volt a körletben, újság nem járt, eltávozás vagy szabadság ismeret
len fogalom volt. Csak bámultam a bátyó levelét olvasván. Nem a 
gépelés és a helyesírási hibák miatt, tudtam, hogy sebtiben, titokban 
a munkahelyén írt -  , hanem azért, mert még ma is megrendít, mi
lyen élesen és pontosan látott mindent.

Csaknem egy tucat levelet kaptam tőle, de csak ezt az egyet gon
doltam napvilágra hozni, mert még -  hála Istennek -  élnek az akko
ri szép gödi lányok, akikről -  mint azt a levél utolsó sorában meg
jegyzi, -  ebben a levelében nem ír „pletyit”, -  pedig szórakoztatóan 
kedves beszámolókat tudott írni, mint a szebbik nem őszinte hódo
lója.

A képen -  amely 1957-ben a húsvéti locsolkodás idején készült 
a három unokafivér. Jobb szélen Pálosi Ervin, középen bátyánk Pó
lyák György, a balszélen jómagam.
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A levél néhány kifejezése magyarázatra szorul. ..Sovinizmuso
mat" táplálta, hogy Felvidéken maradt édesapám minden öröksége, 
háza, földjei, az ..asszony dörzsölése" a mindennapos puskatisztí
tást. olajozást jelenti, a földalatti akkoriban rohammunkában készült 
a ..várható" atomcsapás ellen védő óvóhelynek a főváros lakói szá
mára. És most lássuk a levelet:
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/ -t /o

Igazán fojnálhatoí: ,hogy ebben a történelmi idődben nem lehotez 

itti.on.á gyjábóJ. minden ;negv,- Iqsulni látr zik,aiai neked liiüjdnem- 

hogy v,i,'.yújmod vol l ,i„i v ive a o ivi;iir.;.!UeC/d.y;, dodib'.::., bt; íicll l'tnod, 

hog,y annak ellenére,hogy ; zomos kordá^^ helyes áliásp-ntot foglaltál 

el,í- "mindent vii eza" nem álikatja meg''’ ' helyét,cs-tk egn? történelmi 

-'iirrh: ság, é pen ojyton hazug jelt’zé ,raint a "vas é. acél országa".

Kern tudoijhogy ott náíl.itok hogyan lehet újságokhoz hoszáíérni.'zt 

hiazc.'ii ink.'.bu az atszony^ dörzsölérére adnak tzamotokra több időt.

A napokban,e héten h-,tfön megjelent a Hétfői Hírlap.Hagyogo újság.

Ma in:.,r egy. l t . lan ne;n űfodalatqz,hogy az eiyperek orúk£.t ácoorognuk az 

utcán,hog:/ megkapö'̂ nak egy ujságotTAz újSagpk tényleg arról kezdenek 

Írni ,u.mi az emuoreii nagy rétzét érdeali.Iíem is beszélve t z Irodal

mi ajsagról.Legutoboi ozám.'iíjan megjelent Háy Gyulának egy oikke"Miért 

nem szeretem" oiramel,ahol egy ragyogó cikkben ábrázolja,hogy miért nem 

szereti a ro-oz funkcionáariusc.k.:.t. A cikk éráeker-£ége,és s'gyben jő tu-. 

lajdonság.-;,hogi7 nem veti raog a funkoiontiriuspkat, ..int "olyaní>kat", 

hanem elsősorban,rendkívül üzelemesen ér él sen azok ellen támad, 

akik a bürokrácia,a talunyalr.s a szom.'4 '̂ ;/i kultusz lépEcöin felm. rr.t'k 

Bugás fűnkéin júkoij,, ér onnan elvileg irányitnnak.-egí zivesebben lem t'o 

n im ,nz egész cikket,mert ilyet ég életemben nem olv.ustam, minden eset 

re ig-’ekezem nagyjából összefoglalni.Tekét támadója a fentebb vázolt 

tipust,akit Kucserának nevez el^aki- funkoioij.éba felemelkedvén ,sa

ját autojan j;ír,gyalog járni m'lr elfele j tett, sajat ,áruh zában v.'iráról 

és sajat k .sztjí re zére fennt .irtott» üdülöicoe ját nyaralni.Néha le

megy a nép közé,él csodaikoz .ssal tapasztalja ,hogy a nepnek más elké 

zeléae van a világról mint neki.Pedig ö irányítja fentröl elvileg.,

A saját érdemei kí ttangsullyozására csodádat épiífett, terveket kceál ,' 
földalattiba nyóraja a pénzt,amiddig ö birja szusszal,vagy az ország 

bírja ¡-.zik;szál,nem veszi figyelembe r. szakemberek véleményét, és cso

dálkozik,hogy jelenleg több milliárd forintunk a flldaluttiban
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Igazán sajnálatos, hogy ebben a történelmi időkben nem lehetsz 
itthon. Nagyjából minden megvalósulni látszik, ami neked majd- 
nemhogy vágyálmod volt, kivéve a sovinizmusodat. Dodikám, be 
kell látnod, hogy annak ellenére, hogy számos kérdésben helyes ál
láspontot foglaltál el, a „mindent vissza” nem állhatja meg a helyét, 
csak egy történelmi marhaság, éppen olyan hazug jelszó, mint a „vas 
és acél országa”. Nem tudom, hogy ott nálatok hogyan lehet újsá
gokhoz hozzáférni. Azt hiszem inkább az asszony dörzsölésére ad
nak számotokra több időt. A napokban, e héten hétfőn megjelent a 
Hétfői Hírlap. Ragyogó újság. Ma már egyáltalán nem csodálatos, 
hogy az emberek órákat ácsorognak az utcán, hogy megkapjanak egy 
újságot. Az újságok tényleg arról kezdenek írni, ami az emberek 
nagy részét, érdekli. Nem is beszélve az Irodalmi újságról. Legutób
bi számában: megjelent Háy Gyulának egy cikke „Miért nem szere
tem”, címmel, ahol egy ragyogó cikkben ábrázolja, hogy miért nem 
szereti a rossz funkcionáriusokat. A cikk érdekessége, és egyben jó 
tulajdonsága, hogy nem veti meg a funkcionáriusokat, mint „olyano
kat”, hanem elsősorban, rendkívül szellemesen és élesen azok ellen 
támad, akik a bürokrácia, a talpnyalás -  a személyi kultusz lépcsőin 
felmásztak magas funkciójukba, és onnan elvileg irányítanak. Leg
szívesebben lemásolnám az egész cikket, mert ilyet még életemben 
nem olvastam, minden esetre igyekezem nagyjából összefoglalni. 
Tehát támadja a fentebb vázolt típust, akit Kucserának nevez el, aki 
-  funkciójába felemelkedvén, saját autóján jár, gyalog járni már el
felejtett, saját áruházában vásárol és saját kasztja részére fenntartott 
üdülőkbe ját nyaralni. Néha lemegy a nép közé, és csodálkozással ta
pasztalja, hogy a népnek más elképzelése van a világról, mint neki. 
Pedig ő irányítja fentről elvileg. A saját érdemei kihangsúlyozására 
csodákat épített, terveket kreál, földalattiba nyomja a pénzt, ameddig 
ő bírja szusszal, vagy az ország bírja szusszal, nem veszi figyelembe 
a szakemberek véleményét és csodálkozik, hogy jelenleg több milli
árd forintunk a földalattiban döglik.
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A nép meg szenved ez miatt, azaz „milliók egy miatt”. Jobb sorsra 
érdemes fiatal emberekkel kísérteti magát, nehogy valami baja le
gyen. Eszünkbe jutnak Katona József által írt feledhetetlen sorok 
„.. .hogy annyi őrzője van mint a haja szála, az ember azt hinné, hogy 
akasztani viszik, úgy körül van véve a sok léhűtővel.”.stb. Pedig hát 
ki az a bolond, akinek eszébe jutna életében valami kárt tenni stb. 
stb. Ordítóan jó cikk.

A Rajk temetés is eléggé felkavarta az érzéseket. Nem egy csodá
latos véletlen, hogy mind a négy kivégzett ember magyar kommunis- 
ta volt. Sok sötét dologra vetít ez fényt, ami még ma sincs teljesen 
tisztázva, de kezdenek az álláspontok kialakulni. (Megjegyzem, 
hogy a Rajk temetésen több mint 300000 ember volt, pedig nem is 
szerveztek rá. Micsoda félelmetes néma tömeg. Önkéntelenül is fel
merül a felelőségre vonás kérdése. Sztálin, Rákosi, Farkas Mihály és 
Vladimir) A lényeg az, hogy be kel ismernünk, hogy mi mindent 
fenntartás nélkül átvettünk a Szovjetuniótól, akár jó volt, akár nem, 
a ki pedig nem volt hajlandó a szolgai másolásra, és saját nemzeti 
utakat kereset, az vagy lógott (Rajk) vagy pedig ült. A személyi kul
tuszon kívül így nálunk megteremtődött a szovjetkultusz, amit első
sorban kulturális téren lehetett meglátni. Lásd Potyemkin a néma 
filmóriás, és a többi rossz szovjet film, amiről be akarták mesélni 
hogy remekmű. Olyan könyveket fordítanunk és nyomtattuk ki, 
amelyeket csak jutalomkönyvnek lehetett felhasználni, és Babitsra 
alig jutott papír.
Nem tudom megkapod e még e levelet. Minden esetre remélem, ha 
hazajössz ha nem is az első vagy második, de harmadik utad hozzám 
vezet. Meglátod nem fogod megbánni.

Pletyit jelenleg nem írok. Azt hiszem ez többet ért.
Siess

Öcsi



STEUER AÑORAS

A megújult Moszkváról
A szovjetunióbeli Moszkvában turistaként, tanárként, tovább

képző tanfolyamokon több alkalommal jártam. Megismertem a vá
rost, nevezetességeit, az embereket.

Most -  életem alkonyán -  jelentős összeget áldozva teljesült a 
vágyam: személyesen tapasztalni a sokat hallott változatosságokat. 
Igaz 5 nap nem sok, de előzetes információkon, Moszkváról szóló 
anyagok olvasása, filmek megnézése, ott járt és lakó emberek elbe
szélése és természetesen személyes benyomásaim remélhetőleg hi
telesen adják vissza a tapasztalatokat.

Magamnak zsúfolt programot diktálva, azt nagyjából teljesítve 
megismertem egy modern világvárossá alakuló fővárost. Többször 
alig ismertem fel a régi helyeket. Hiába kerestem az átalakított, 
pompázó Vörös tér mellett a Rosszija szállót, lebontották, és hozzá
kezdtek egy nagyobb, modernebb építkezéshez. Zavart az eligazo
dásomnál a sok megváltozott elnevezés is.

Egy-egy érdekességre felhívom a figyelmet, a programjavaslata
ikat megteszik -  több-kevesebb sikerrel -  az utazási irodák, útmu
tatók. A mai Moszkvát megtekintők döntsék el, hogy Moszkva-sze- 
retetből is fakadó rövid beszámolóm túlzásmentes-e? (Falvakat, 
más városokat csak repülőgépből láttam a két főváros közötti utazá
som alatt.)

A Népgazdasági Kiállítás közelében, a teljesen felújított, több 
ezres befogadóképességű, 25 emeletes Cosmos szállodában lak
tunk., A szálloda előtt De-Gaulle volt francia köztársasági elnök ha
talmas szobra áll.
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A változatos, svédasztalos reggelit, az udvarias segítőkész sze
mélyzet segítségével a több ezres nemzetközi vendéggel együtt 
gyorsan kiválasztottuk, és kényelmesen elfogyasztottuk. Világszín
vonalú szállodánk kényelmes szobáin kívül a több ezres koncertte
remben élvezhettem az orosz néptáncokon alapuló mai modern, 
népszerű zeneszámokat feldolgozó méltán híres táncosok másfél 
órás előadását.

A közlekedést elsősorban metróval, az érkezéshez és elutazás
hoz, valamint városnézésekhez felhasznált autóbuszon bonyolítot
tuk le. Amikor csak lehetett, a felszínen, egyre fáradó lábaimat 
„igénybe véve” igyekeztem tájékozódni. (Az emberek hagyomá
nyos segítőkészségét tapasztalva megállapíthatom, hogy a kapitalis
ta útkeresésnek még nem sikerült megtörni azt.)
Szinte mindenütt építkeznek, a belváros útburkolatai is jók! Nem 
teljesen rendszerbe foglalt, de kevéssé bántóan épített és kicsinosí
tott épületek, újjá épített, működő templomok, régi és új szállodák, 
cári időikből átmentett kastélyok láthatók.

A városban közlekedve tolakodással csak a metró állomásoknál 
találkoztam. Repülőzaj nem zavarhatott, mert a város felett tilos a 
repülés. (Ezt az intézkedést nyilván elősegítette az is, hogy jó pár 
éve a Vörös tér közelében landolt egy fiatal német vezette kis repü
lőgép.)

Jól emlékszem a régi Moszkvára; egy-egy szép, monumentális 
épület mellett lehangoló állapotú házak voltak. A külvárosok átépí
tésén megkezdett -  nem Budapest nagyságú -  városközpont kiala
kítása zajlik le.

Külön élmény volt számomra sétáló utcává átalakított új Arbát 
utca a Tverszkaja (régi Gorkij utca), a bájos utcácskák, büszkesége
ik szobrai, emléktáblái, a Vörös térnél föld alatt, több emeletes 
mélységben működő bevásárlóközpont. A kávézók (Kafe-Haus fel
iratokkal!), az utcára ízlésesen telepített asztalok és székek vonza
nak. Nekem ízlett a különböző hideg italok között kapható poharas 
kvasz is (ez nem drága). Sok pénzzel nem rendelkezve nem élvez
tem az osztályon felüli éttermek, szórakozóhelyek, kaszinók ven
déglátását. Feltűnt az is, hogy a fiatalok öltözködése hasonlóan vál
tozatos, mint nálunk.



204 Gödi Almanach

Azoknak, akiknek bármilyen illetőségű pénzük van, nem kell 
félniük: a bankok, pénzváltók városa is Moszkva! Számtalan helyen 
itt is nemcsak rubelért lehet vásárolni.

Széles, zölddel övezett útjain rendezett az autóforgalom is. A ko
csik áradatában nem ritka a BMW, Ferrari, Limusin és a Porsche. 
Számomra érdekes volt az áttelepített Tretyakov képtár Moszkva- 
folyó melletti részlegében található „20. század művészete” 
(1910-2000) kiállítás, kevésbé ismert, többnyire művészi alkotások 
megtekintése.

Pihentető a kanyargó Moszkva-folyón a hajókázás, mely kiegé
szítője a városnézésnek is.

Megerősíthetem, hogy Moszkva nagyon drága város. Nagy az 
áruválaszték, a minőség is jó. Az élelmiszerek ára a mi forintunkkal 
egyenlő, de az átlagos bérek, fizetések kisebbek a miénknél. Az in
gatlan árak, bérleti díjak magasak.

A hallottak, olvasottak alapján Oroszországban legalább 20% a 
szegény kategóriába tartozik. Moszkvában a 10 millió lakosból ez 
az arány 14-15%.

Azt mondták, hogy Oroszország jelenlegi 54 dollármilliárdosá
ból ennek 4/5-e lakik a mi Rózsadombi elitlakásokat jóval fölülmú
ló, minden kényelemmel ellátott palotákban. A létminimum 2000 
rubel, a gazdagok ennél 100-szorosan több, kb. havi 200 000 rubel
ből „éldegélnek”. Az átlag fizetés kb. 13000 rubel, ebből 40%-ot az 
élelmiszerre költenek. (1 rubel= kb. 18 Ft) Számomra rejtély, hogy 
miből tudnak megfelelően élni az átlagosan kereső moszkvaiak. A 
megfejtésben segíthet, hogy még ma is olcsó a tömegközlekedés, a 
közszolgáltatás, villany, gáz, telefon. Kicsi a munkanélküliség, igen 
sok a volt szovjetköztársaságokból az ottaninál jelentősebb bérért 
dolgozó bérmunkás. Azt csak sejtem, hogy ezeknek az adóztatása 
miénkhez hasonló problémákat vet fel.

A határozott, immár 15 éve ismét megválasztott polgármester 
nem lehet független ember. Úgy vélem, hogy az újgazdagokat is 
„ráveszik” az építkezésekhez szükséges pénz kiegészítésére. Való
színűleg nem anekdota az alábbi történet:

A felesége révén is dúsgazdag polgármester meghívta a moszk
vai gazdasági élet jelentős magántulajdonra szert tett szereplőit.



Gödi Almanach 205

Válaszút elé állította őket: vagy hozzájárulnak a külvárosokból köz
pont felé tartó építkezések részbeni fenntartásához (így a szegé
nyebbek is hozzájuthatnak új lakásokhoz), vagy az adófelügyelők 
szívós „megfigyelései” és intézkedései várhatók. Kitalálható, hogy 
többségük melyik lehetőséget választotta.

A friss élményeket igyekszem rögzíteni. Úgy látom, hogy 
Moszkvát a fővárost erősítik, amely szinte különálló állam a több 
földrészt is magába foglaló „Orosz-hon”-ban. Lakói büszkék váro
sukra. Ezt a munkába siető (de rám kis időt szakító) járókelő, koz
monauta-tudós, Dagesztánból származó jobb életszínvonalat akaró 
eladófiú, magángyógyszertár és könyvesbolt résztulajdonosai, fia
tal, angolul is beszélő szállodai alkalmazottak, stb. írja le az őket 
kérdésekkel ostromló magyar tanár-turista.

Még azt is elmondták, hogy május 9-én, a győzelem napján a 10 
milliós város sokszor egész más nézeteket valló lakósok többsége 
együtt emlékszik. A 62 éve történtekkel kapcsolatban a még életben 
lévőkkel együtt az utódok is ünnepelnek. Ok nem feledékenyek!

Tudom, hogy a jólefkű, sokszor naiv, a hazáját szerető orosz 
népnek történelme folyamán szinte mindig szüksége volt vezérekre. 
Kiállásukat hazájukért sokszor bebizonyították az emberek. Most 
békés körülmények között szeretnének élni. Van tennivalójuk, azok 
megvalósítása reménykeltő.



CZADRO JÓZSEF

Üzenet 
a magyar kalandozóknak

Mekkora különbség van a kalandozó magyarok és a magyar ka
landozók között? Akkora, hogy csak ezres nagyságrendű évszámok
kal tudjuk kifejezni. Az időbeli különbözőségtől még nagyobb a tar
talmi különbség. A mai magyarok kiválasztott utazásaiból azok nyer
nek elismerést, amelyekből a minimumot sem tudják befogadni. Mi
nél kevesebbet értenek belőle, annál nagyobb a rácsodálkozás. Eluta
zunk Bálira, a Machu Picchuhoz, Sidi Bou Said-ba, befizetjük ma
gunkat inka, távol-keleti, óceán-világi kultúrák megismerésére, mi, 
akik nem akarjuk ismerni a magunkét.
Nem úgy anno! A kalandozó magyarok utazásainak célja, tartalma, 
tudatossága volt. Az elrabolt örökségük után mentek. Más felfogást 
vallottak, akik nekünk ezt tálalták az 5. B-ben.

Még rövid hétvégére szervezett utakat sem oda szervezi a mai, 
ahol ELŐDEINK -  csángósan mondva -  „honcsánt” (hont csináltak) 
vetettek maguknak a kárpát-medencei lakhelyük előpitvarában, 
ETELKÖZBEN, ahol átmeneti otthonra leltek, ahol mi is otthonosab
ban mozognánk egy-egy út alkalmával, ahol mindent, még magunkat 
is értenénk, a Szeret és a Prut folyók közti területen. A Kárpátokon 
túl van ugyan, de a történelem szélesre taposott nyomvonalain köny- 
nyen odajutunk Békáson, a Gyimeseken, vagy Ojtozon keresztül. El
igazodásunkat nem gátolná, hogy mindenütt magyar helységnevek
kel találkozunk. Somoska, Buda, Andrásfalva, Magyarfalva, Szabó- 
falva, vagy más, erőltetett nevek román fordításaival, Onesti 
(Onfalva), Faraoni (Forrófalva), Viisora (Vízóra). A kettős feliratú 
neveket ízlelve sehol sem támad olyan érzésünk, hogy román lehetett
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az eredeti.. (H)Ungvár 
városnak sem a Consiliul 
Local adta a nevet, még 
csak nem is a Fő- vagy a 
Hétvezér valamelyike.
Ott volt az már akkor, 
amikor arra vezetett az 
útjuk, hogy tovább men- 
vén egységesítsék az 
övéiket a Kárpát-meden
cében. A Vérszerződés is 
„ahajt”, abban a térben Ljány é,z mámája miemapon
köttetett Karácsonkő vidékén, még akkor is, ha az áldozatkész, túlter
helt hivatalos történészetünknek nem volt, nincs annyi ideje sem, 
hogy kalapot emelne a hely és téma előtt.

Ösztökéljük őket azzal, mímelve mutatván, hogy minket érdekel!
Egy szó, mint száz, Etelközből a Dunáig rövidebb volt -  az út, 

mint a Dunától Etelközbe. Sokat változott a közlekedéstechnika. 
Most modernebb, akkor megbízhatóbb volt.

A nyelvi akadályokra hivatkozni sem szerencsés, mert a helyszíni 
gyakorlat ránk cáfol. Igaz, karakteresebb nyelvjárást beszélnek, a 
csángót, de a csángó is magyar nyelvváltozat. Ki ne érejzné meg a 
napszentület szavukban az estét, a kalánban a kanalat, a filjesben a 
nyuszit, a cinkában a kislányt, a száláta szóban a salátát, a csurdéban 
a meztelent. A „képtár” az a hímzett mellény, amire fontos tudniva
lókat hímeztek szimbólumokban, mivel az írástudás nem általános. 
Képtár, azaz képtár.

Nyelvük több száz éves múltat őriz megmerevedett élet- és szo
káskeretben. Ezer évest is írhatnánk szemet behunyva, hogy elkerül
jük azok tekintetét, akik nem értenek vele egyet, mert a mai állásfog
lalásokban igen széles az eltérés. Mondják, eredetileg román, csak a 
ronda magyarszájúak erőszakosan eltorzították. Értelmetlen, így fog
lalkozni sem érdemes vele.

Tény s való, hogy a csángó nyelv eltér az általunk használt nyelv
től, hiszen mind a mai napig nem ért el hozzájuk a 19. század elejé
nek nyelvújítása sem.
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Regvel-re kel napjövetkor, s nem reggelre. Ízelítőnek egy házi
asszony beszámolójából: „Felkelek regvei, mének ki a dombre, gyüt- 
töm azkot a szálátát, vágok haj mát s pergelem esszé egy helyre mind. 
Akko megpergelődik. Osztá teszek revá kicsi vizet, fő kicsiddég.”

A mai etelközi magyarjaink étkezési szokásai változatlanul ősi, 
monoton. A háztartásban használt növényeik a nálunk ismert növé
nyek kishányadának igénytelenebb változataiból tevődnek ki. Vad
sóska, csalán, vadszőlő. Leveleiket összevágva a maguk által tört ma
gokból nyert olajon megpergelik, vízzel felöntik és levessé főzik. 
Mindennapi eledelük a puliszka, napjában kétszer, egyetlen változat
ban. Ünnepekből kevesebb van, mint „miesnapokból”, mívesnapok
ból, munkásnapokból. Egy-egy „nunta”, lakodalom, koma felkérés, 
amikor kenyér kerül az asztalra, meg galuska. Vadszőlő levelébe cso
magolt tőtike. Hús nélkül.

Társas életük találkozóhelye a guzsalyas, mert minden háznál 
maguk szövik ruháikat, takaróikat, kendőiket. Ilyenkor énekelnek, 
„tánácolgatnak” (beszélgetnek, tanácskoznak). Egy ellesett foszlány 
a tánácolásból: „Idejöttek-e? Idejöttünk ed kicit tánácolni. Kerecke 
hal van? Elment Jánaszhoz, sz att isz mulat ed kicit. Hát a te nieped 
hol van bré? Jö é isz, csak a kejket elalussza. Lógasszad a hajlót, had 
ne szirjon a kicike!”. Ami így hangzana: Idejöttetek? Idejöttünk egy 
kicsit beszélgetni. A komaasszony (kerecke, keresztanya) hol van? 
Jánosékhoz ment, és ott is marad egy kicsit. Hát a te feleséged hol 
van, hej? Jön ő is, csak a gyermeket elaltatja. Mozgasd, hogy a kicsi 
ne sírjon.

A csángó a csengő hang
jaival egybetartott érdeke
sen szép emberi világ. Kö
zösség, amelyben még a fal
vak közti átjárás is nehéz
kes, zárt mozgásterük, me
rev helyhez kötöttségük, 
közlekedési nehézségeik 
miatt. Hallanak azért egy
másról, s tudják, ki merre
csengel, vagy csángál, csak Tánáckodnak ed kicsinded
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Gyöttésból hazafele

mintha mi nem akarnánk hallani a tá
voli csángó csengő hangját.

Egybemaradásukat segítő, hangza
tos, úgynevezett „projektek” léteznek 
ugyan, amiknek tartalma alig kerül 
megvalósításra. A keresztszülő prog
ramban a keresztgyermeknek alkalmi
lag elküldött egy-két ezer forint haté
konynak tekinthető-e? Szabad-e, az 
egy takaró alatt melegedett testeket 
szétválasztani, ahogy azt az áttelepítési 
tervek képzelik? Egyházi kezdemé
nyezések iskolához juttatnának keve
seket, akik ha ími-olvasni megtanul
nak, nem mehetnek vissza, hogy taní
tanák a többieket.

Egyedüli üdvözítő talán a településenkénti Magyar Házak rend
szere lenne, ahol a kicsiket a magyar szó melege várná.

A nagykiterjedésben egymástérő falutelepülések szerkezetét a 
domborzat szabja meg, ahogy azt a kérlelhetetlen ősi erózió vízmosá
sai, kiszáradt patakmedrei engedték. Rendezetlen halmaza a hiányos, 
bádogtetővel foltozott otthonoknak. Helységnévtábla nélkül, nehogy 
az érdeklődő, a nem kívánt tekintet odataláljon.

A rendezetlen, szövevényes utcák, dűlők kaptatok élettel teli ké
pet mutatnak. Kátyúk, a földbeagyagozott kövek között nehéz annak, 
aki nem szokta itt a járást, ők 
maguk azonban dolgos ügyes
séggel haladnak a megkövese
dett keménységen. Asszonyok 
csángós hétköznapi Sággal mo
zognak óriás lapuleveleket szo
rongatva magukhoz, mások, há
tukon batyu, hónuk alatt gereb
lye, kiskecskét visznek ölelve.
Az egyetlen életremény. Min
dig velük van, ha egyszer min-

Ünő húzta keruca
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Menék még esz térülnek 
a kőkertig

dent elvennének tőlük. Tíz éves legény
kék hajtanak alacsony termetű, nem túl
táplált bivalyok húzta szekereket, fejü
kön apjuk kalapja, szemükben kí\ áncsi 
önmdat. Mezők, foghíjas elhagyott telke
ken vályogromok, kétméteres \ esszőkkel 
körbevett porták vegyesen. Elzárkózva 
mindenkitől, nehezen megközelíthető 
életek. .Ajokszélen. parlagtereken gyer
mekcsapatok egészséges szőkeségben 
kiskalappal. lányok szalagokkal. vag\ a 
nélkül. Sok kis áldása, értelme sorsnyúz
ta életüknek.

Idillnek is vélnénk, ha kopott ruhács
káik alatt nem éreznénk magunk is szí- 
\iik dobbanásában a kilátástalan \ alóságot.

Mindenfelé, általuk kimért szabályossággal, kőből, vagy fémből 
alkotott. n\TÍlánk. fedeles oltárok Kriszms képpel, vagy Máriával. A 
csángó vallásosság templomai, ahol magyarul sóhajthat az ég felé: 
.Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsértessék a kút \ ize". Kijátsszák a 
helyzetet. Kőtemplomaikban tilos magyarul imádkozni. Ha más vi
dékről meglátogatja őket egy ..papocska". családok udvarán tart mi
sét alkalmi asztal-oltáron.

Számtalan régi egyházi énekük, fohászaik a középkort idézik. Az 
ima óráját, a böjtöt ma sem felejtik. A szigorú böjtös napon az ünő 
(tehén) is kevesebbet kap.

,AIár megviijadN'án éj után 
Kéijük az Istent leborulván 
Hogy Minköt ez nap fárad\ án 
Bűnbe ne ejtsen a sátán"

Fohászolják reggel. Délben, amikor a házak bent is világot kap
nak, mindenki egy percre megáll a dologból és kérik: ..Őrizd meg 
nemzetünköt és szabadítsad meg a pokol tüzétől".

Ha három gyermeknek keresztszülője lettél, ha három holtat két 
kezeddel eltemettél, ha háromszor Babba Máriát látni mentél. 
Csíksomlvóba. akkor eleset tettél az elvárásoknak.
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Ma már idegenforgalmi látványnak számít, amikor a Búcsú nap
ján közeledni látszanak a csángó keresztaljak bordó-vörös zászlóik
kal, a nők színes katrincákban, kerpával (körfa) a fejükön, a férfiak 
bernicékben. Az útban magyarul énekelnek, imádkoznak idegent 
nem engedve maguk közé, magyar misét hallgatnak kétszer, s más
nap lesve várják a felkelő nap tüzét. Magyarul esdnek segítséget a 
Magyarok Nagyasszonyától miesnapjaikhoz. A helytálláshoz. Egyet
len szent napja életüknek, amikor nem érzik magukat mindeneknél 
alábbvalónak.

A mi tudatunkkal átélve régen feladtuk volna. Vasakaratból tart
ják fönn magukat. Hitből. A semmi porában. Ahonnan a lecsorgó 
könnyekből is magyarságérzet fakad. Még bennünk is, akik ezt itthon 
képtelenek vagyunk átérezni. Egyedül köztük. Etelközben. És csakis 
köztük.

Ezt üzeni Etelköz a magyar kalandozóknak.
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F u n d a t i a  „ S I R E T - C L E J A ” 
„ S Z E R E T - K L É Z S E ” A l a p í t v á n y  

„ S I R E T - C L E J A "  F o u n d a t i o n
„1999"

RO-607105 Cleja, Buda 65. jud. Bacau 
Ul/Jca: +40 234 253 269 codfiscal: 12036075 

e-mail: szkalaD@vahoo co.uk 
httD://www.klezse.atw.hu

Ciadrc Jótsef tanár úrnak.
2131. GSd-Kazinczj U.109,

Érdemi köszönet
Amennyiben a kövelőtámogalónk és barátunk Czadró József tanár úr, ismertette 

szükségeinket, Önök, O általa segítségünkre lettek, ezért engedjék, meg továbbítsam a következő le írt 

sorrakat.

Tisztelet Támogalóinkf Átadom köszönetemel, azért a hozzájárulásukért, amellyel a történelemtől 
kiszakitat szegényebb sorsú csángó-magyar gyerekek javára szántcJc segítségüket tevékenységeinkben.

Kérem, fogadják el azt a reménységemet is, hogy a közeli és távoli jövőben, a gyerekek 

visszhangjában térjen vissza köszönelem. .Amely reménységben bízom, hogy a moldvai magyar 

fiatalság fog  újból virágozni és kiemelkedni, a moldvai magyarok kultúrájában és mmeltségében. 

Érdemes köszönet a kiemelt támogatásért, amelyet: Merhala Zoltán úr átutaltok bankszámla 

számunkra 100 000 Ft összegben, és Boldis Csaba úrnak a 1000 lej összeg értékben.

Ugyan akkor köszönjük

Markó József polgármester úrnak
Dr. Bognár László alpolgármester úrnak

Csáni József képviselő úrnak

Szegedi Sándor alpolgármester úrnak

Mág Tamás képzőművész úrnak

Schmidt Judit asszonynak

Török Gábor úrnak

Tóth László úrnak

Dömény Csaba úrnak

Kurdy-Fehér János költő és esztéta
Kliment László úrnak

Bégány László úrnak

Miklóst Márta tanárnőnek

Önök ez úttal az emberiségi és a magyarság részéről a Szeret-Klésíse Alapíh'ány munkájában azt az 

érdemi munkál szerezték meg, amellyel lépéseinket, erősítik

2007-03-15. Szeret-Klézse Alapítvány elnöke 

Duma András

http://www.klezse.atw.hu
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^  r r rcsángó ev A gödi tanárember és a csángóév

Az en hiren: a z , hogy egy 
gödi tanárember csángó évet 
hirdetett saját magának, ami 
nem csak ötletes, de lehetne 
ragadós is. Elhatározta, hogy 
2006-ban a lehető legtöbbet 
próbál összegyújteni arról, 
amit a moldvai csángó inagya- 
rokroi tudni kell Megvásárolt 
mmuen elérhető irodalmat, és 
kéthavonta helyszínel. Ter
mészetesen minden alkalom
mal szinültig tölti személygép
kocsija csomagtartóját, mert a 
Gyímcsektöl a Szeret partjáig 
mindenütt megsokasodtak a 
barátok, és egy kis apróság, 
figyelmesség nagy öröm lehet 
odaát. Mert ö mindig odaátról 
jón. A dugig tömött rakodótér
ben, ami n barátok támo
gatásából kerekedik ki, most is 
bőven van gyermekjáték és 
használati cikk. Útitársul 
szegődtem, mert Czadró József 
mindent akar tudni, és amig 
kocsikázunk, addig eimon 
düin, mi hír Székelyföldon 
Útközben megálltunk Purzti 
nan, mert a tanár ur élőn. 
tudja, hogy ide be kell térni 
ugyanis november 24-26 
között rendeztek meg, r, III 
Szeret Menti .Uépdalvetélkedöt 
a Pusztmai Magyar Hazban. 
Közel félszáz diák versenyzett, 
akik Bakó, Lujzikalagor. Kos
telek, Gajdár, Buda, Diószen.

Frumósza, Kléz.se, Külsőreko- 
csin, Lábnyik, Lészped, Ma
gyarfalu, Pusztina, Somoska, 
Trunk falvaiból érkeztek ta
nítóik társaságában. A verseny 
szombaton reggel kezdődött, 
és késő estig tartott, volt ered
ményhirdetés és díjkiosztás. 
Ezt követően a hajnalig tartó 
csángó táncházban a Fabatka 
es a Fölkér együttes húzta a 
talpalávalóc. A Magyar Ház 
kapujában már vártak. Néhány 
óra és a négykerekű már 
Klezscn jár, itt is át kellett adni 
a csomagokat, és be kelleti 
nézni az ismerősökhöz. Duma 
Andrisnak egy vizsziniezör 
hozott, mert aki építkezik, 
annak látnia kell az egyenest. 
Itt pedig építkeznek, a Sze- 
ret-Klézse Közösségi Ház szé
pül es bővül. Magyarul oktat

nak benne. A csomagokban 
játék és csokoládé Mikulás, 
mert ide is jön az angyal. 
Lelkünkre kötik, hogy máskor 
is menjünk, mert várnak, erdé
lyieket és magyarországiakat, 
hiszen náluk is működik a fa- 
lutunzmus. Karácsonyra, szil
veszterre szívesen fogadnak 
vendéget, és olyan galuskát 
készítenek, mármint töltött 
káposztát, hogy a vendég 
megnyalja mind a tiz ujját.

A gödi tanár hazafelé már a 
következő utat tervezi. Bár 
januárban lejár az általa 
meghirdetett csángó ev, úgy 
őrzi, ineghosszabbitja, mert 
időközben kiderült, hogy rö
vidre szabta.

Balázs Árpád



PARTOS JUDIT

Gödi ki kicsoda?
Gyurkó László

G\Tirkó László 1930-ban Budapesten született. Élete majdnem 
teljes máscxiik felében, 34 évig itt Alsógödön lakott. Itt is halt meg 
2007. auguszms 27-én.

Sokoldalú ember volt. Kisregényt, drámát, történelmi dokumen
tum műveket írt, tudunk publicisztikai te\ékenységéről. német és 
francia prózai műveket fordított, aktív színházi embernek ismerhet
tük. 15 évig országgyűlési képviselő is volt.

József Attila-díjjal és Kossuth-díjjal tüntették ki.
Fiatalon még tiszn iseloként dolgozott. Irodalmi munkásságát 

1956-ban kezdte, elbeszéléseket, kritikákat írt. mielőtt az 1956-os 
forradalom okán néhány hónapot börtönben kellett töltenie.

Első megjelent művei: Bűnösök (1961). Csütörtök (1963). a Ne
gyedik ember (1964) a magamfajta szerény olvasók előtt nem köz
ismertek. Irodalomtörténeti tanulmányok szerint a Negyedik ember 
című gyűjteményes műve tartalmazza a Leninről szóló első írását, 
amelyet később átdolgozott és 1967-ben Lenin, október cínmiel je
lent meg. Kádár Jánosról is írt életrajzot.

A Szerelmem Elektra című drámáját 1968-ban ina és még abban 
az évben bemutatták a Nemzeti Színházban. A négy évvel későbbi 
bemutatóra változtatásokat hajtott végre az eredeti művén. Az iro
dalomtörténészek szerint a Szerelmem Elektra Gyurkó László élet
művének egyik csúcspontja.

Az 1970-es években főként színpadi műveket alkotott (.Arany
borjú. Kőműves Kelemenné), majd elkészült 1979-ben a szintén
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méltatott Faustus dok
tor boldogságos po
koljárása című írása.

Azok akik köze
lebbről ismerték, tud
ták, hogy többször ne
kifutott 1956-os törté
netének megírásához.
Végül 2001-ben Ba
kancsos forradalom 
címmel jelent meg a 
mű.

Utolsó könyvéről 
Azt soha (2007) ebben 
az Almanach kötetben 
a Göd az irodalomban 
című írásban bőveb
ben olvashatnak.
Rövid ideig a Kortárs 
című folyóirat munka
társa. 1964-től 1991-ig 
az egyik legszínvona
lasabb folyóirat a Va
lóság szerkesztőségében dolgozott. 1986 és 1989 között az előzőek 
mellett az Új tükör főszerkesztő-helyettese volt.

Gyurkó László színházteremtő vágya 1970-ben teljesült: meg
alapíthatta a 25. Színházat, amelyik 1979-ig működött. Ezután rövid 
ideig a Népszínházát, majd 1983-1985-ig a Kecskeméti Színházat 
igazgatta. A 25. Színházban Gyurkó Fényes szelek című művét is 
bemutatták, Jancsó Miklós rendezésében. Egy barátjának emlékezé
sében olvastam, hogy Gyurkó László „tisztességes és korával szink
ronban álló” színházat igazgatott.

A helyi sajtóban egy barátja tollából megjelent néhány búcsúz
tató mondatot találtam. Ebből megtudtam, hogy a Dunapart nagy 
szerelmeseként az Alsógödi Városszépítő Egyesület alapító tagja 
volt.



BATORFI JÓZSEF

Göd az irodalomban
Az év elején (2008. február 29-én) a Murvai kúriában a Gödi 

Könyvtár vendége volt Vámos Miklós író. A jó hangulatú találko
zón örömmel nyugtázta a megjelentek nagy számát és érdeklődésü
ket. Nem volt alkalom -  az idő rövidsége miatt -  tájékoztatni a ven
déget arról, hogy Göd, a gödiek már belekerültek az irodalomba sok 
évtizeddel ezelőtt, sőt napjainkban újólag.

„Víkendház Gödön” címmel 1942-ben a „Világvárosi Regé
nyek” sorozatban megjelent egy 32 oldalas füzet.

Rövid tartalma: A jómódú pesti ügyvéd emeletes, meggypirosra 
festett faházat vásárol, tetején napozó, mellette a Dunaparton csó
nakgarázs és a ház alig tíz perc járásra van az alsógödi vasútállo
mástól.

Meglepetésnek szánta feleségének, de a fiatalasszony zokogva 
tiltakozik. Nem akar Gödre menni nyaralni. Nem mondhatta el a tit
kát, miszerint leány korában szült egy kisfiút, akit éppen Gödre 
adott ki dajkaságba. Vőlegénye, a gyermek apja, mielőtt összeháza
sodtak volna, hősi halált halt a fronton. A dajka fia a titoktartásért 
zsarolja a fiatalasszonyt, aki zálogba teszi értékes ékszerét, így egy 
nagyobb összeggel próbálja a zsarolót végleges hallgatásra bírni. 
Mivel a gödi víkendházba költözés elkerülhetetlen, a kisbabát Pes
ten helyezi el. Ám a zsaroló bosszúból a férj tudtára adja a titkot, de 
a fiatalasszony húga magáénak vallja a gyermeket. Nincs akadálya 
tehát a kicsi örökbefogadásának és happy end!

A füzetke ára 12 fillér volt -  amint azt a borítón látni lehet. Ak
koriban 20 fillérért egy szelet kenyeret és öt szál olcsó cigarettát le
hetett kapni.
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Az író, Dániel Tibor akkori
ban sok művet írt: 1921 és 1945 
között 18 kisregényt, elbeszélést.

Első nagy regénye 1947-ben 
jelent meg, címe a „Befejezetlen 
mondat”. Az író neve 1977-ben 
bekövetkezett haláláig Déry 
Tibor.. 1957-ben kilenc évi fog
házra ítélték az u. n. Petőfi köri 
tevékenyégéért. Nagy Imre tá
mogatásáért.

Az elmúlt év november 7-én 
délután három helybeli alkotó- 
művész kiállítását csodálhattuk 
meg az Olajfa Művészházban. 
Kovács Jenőné, Bartos Valéria 
és Detre László restaurátorok va
lamint Kutner László drágakő

m í J H Á I

A Vikendház Gödön 
című füzet borítója

vésnök munkáiban gyönyörködhettünk. Detre László felkérésének 
eleget téve Glatz Lerenc, az MTA volt elnöke nyitotta meg a kiállí
tást. Az alkotásokat méltató szavai sokáig emlékezetesek lesznek a 
jelenvoltaknak.

Élete alkonyán járt Gödön az MTA egy másik vezetője, főtitkára 
Arany János. Piát, Lászlót látogatta. Peljegyezték róla, hogy egy íz
ben, amikor valaki a fia iránt érdeklődött, ezt a választ kapta tőle: 
„Elment a László Gödre, ott van neki gödre!” (Arany Lászlóról szó
ló írást olvashatnak a Gödi Almanach 1999. évi kötetében, amelyből 
megtudható, hogy az alsógödi strand feletti-melletti területet birto
kolta.)

Nem messze ettől a „gödörtől” az alsógödi strandtól, a csónakház
tól, a valamikori sétánytól a Kusché Ernő út 2. sz. alatt élt 34 évig 
Gyurkó László, József Attila és Kossuth-díjas író, drámaíró, aki utol
só regényét nekünk, gödieknek szánta. A mű címe: „Azt soha”. A 
nyolc évvel ezelőtti alsógödi Dunapartról, annak lakóiról szól a tör
ténet, élvezetes stílusban. Könyvében Dunaegresnek nevezi Gödöt és 
álnevet ad szereplőinek. Lehet találgatni, kiket rejtenek az álnevek.
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1956-ról írt hiteles könyvét, 
„A bakancsos forradalom” címűt 
Glatz Ferenc lektorálta. Gyurkó 
László „csak” néhány hónapot 
töltött börtönben 1956-os „tet
tei” miatt.

Gyurkó László olvasta a Gö
di Almanchokat és segítségünkre 
is volt, anélkül, hogy hálára 
igényt tartott volna.

Az elmúlt nyár elején még 
küldött anyagot az Almanach 
számára, egy régi képet a „szép
nevű” Szentendrei szigeti csárda 
belső udvaráról, de tőle szárma
zik az 1823-as színes kataszteri 
térképünk is.

2007. augusztus 27-én hunyt 
el. Temetését Koltay Gábor ren
dező szervezte, úgy ahogyan az 
író azt kérte. Búcsúztató a far
kasréti temetőben volt, majd a 
hamvakat és a gyászolókat hajó 
hozta fel az alsógödi strand ma
gasságáig. Itt a hamvakat és a 
koszorúkat a szeretett gödi 
Dunaszakaszon bízták a folyó 
habjaira egyik kedves alsógödi 
barátja Vajda István közreműkö
désével.

Gyurkó László

A Gödről szóló regény borítója A 
könyv 2007-ben jelent meg.
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A Szentendrei szigeti csárda képe és a kísérőlevél

Göd, 02. 23.

Kedves Bátorfi úr,

a mellékelten -  gyűjteményébe -  megküldött foto 
valószínűleg a huszas években készült a Szentendrei-szigeten. 
Vendéglő volt. Az épület átépítve, de felimerhetöen ma is áll. 
Szerintem ez azért érdekes, mert pontosan szemben van a 
Széchenyi csárdával, ami azt bizonyítja, hogy az eredeti 
révátkelö ott volt.

Jó egészséget kíván, 
szívélyes üdvözlettel

\LU,

Gyurkó László



VOLENTICS GYULA

A Scháffer család 
uradalmi kastélya az egykori 
sződi Ilka-pusztán, 
a mai Göd-Ujtelepen, azaz „Bócsán”
A Scháffer család

A Grassalkovich család kihalása után (1841) Göd területe rövid 
időre Dercsényi Pál és Moritz fürst von Montléart kezébe került. 
Őket a cincár kereskedőcsalád, Sina György és fia, Simon követte. 
1864-ben már egy Belga Bank a gödi földek birtokosa, a bank csök
kentve a mezőgazdasági területek nagyságát nagyarányú telekpar
cellázásba kezdett. Az új birtokvásárlók egyike Scháffer Bódog pes
ti kereskedő, akinek céges levélpapírjának fejléce szerint Göd-Ilka- 
majori Gazdaságának központi irodája Budapest, VII. kér. Erzsébet 
krt. 39. szám alatt volt (intézőség: Göd).

A Scháffer (a családnév egyéb írásmódja; Scháffer, Schöffer) 
család eredetét nem tudtam feltárni. Származásukat tekintve nem 
voltak nemesek, a magyar nemességgel foglalkozó szakirodalom 
nem ismerteti őket. Scháfferék izraelita származású áttértek voltak, 
mivel adataik a holokauszt áldozatainak adatbázisában fellelhető.

Scháffer Bódog (1847-1927) apja Scháffer Lipót, anyja Stóra 
Erzsébet volt. Scháffer Bódog gabona-nagykereskedő nevét 1897- 
ben az országos gazdacímtárban a sződi földbirtokosok között még 
hiába keressük. Nagykereskedői tevékenységének egyik bizonyíté
ka; az 1898. áprilisi Országos Hírlapban, mint a Budapesti Gabona- 
tőzsde egyik tőzsdetagját nevezik meg. Egyes források szerint a
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Schöffer levélpapír 2..

19. század második felében vásárolt földbirtokot a Göd, Szód, 
Csornád között elhelyezkedő, közigazgatásilag ekkor még Sződhöz 
tartozó Ilka-pusztán. Ezzel ellentmond, hogy 1897-ben a sződi föld- 
birtokosok között nem találjuk nevüket, ekkor még csak a Floch, 
Nemeskéri, Szalachy, Szapáry család rendelkezett jelentős birtok
kal. 1911-ben Schaffer már 870 holdon gazdálkodott.

A családdal kapcsolatban egy érdekes feljegyzést találunk a 20. 
század elején: A váci főszolgabíró 1918. november 5-én, néhány 
nappal a forradalom kitörése után írta jelentésében az alispánnak: 
„A hangulat községenként különböző. Ahol hatalmas (?) zsidók van
nak, ott zsidóellenes (...) Sződön Ilka-pusztán Schaffer Bódog fél a 
megtámadtatástól. Tehetetlen vagyok, mert katonát a védelmükre 
nem adhatok. ”

A sződi földbirtokosok 1924-es kimutatása alapján Schaffer Bó
dog 869 kataszteri holdon gazdálkodott Ilka-majorban lévő birto
kán. Bódog 80 éves korában, 1927-ben hunyt el 
a kastélyban. A nyilvántartásokban 1931-ben 
Schaffer Bódogné és társai címen 868 hold 
birtok, Schaffer Bódogné nevén 16 hold 
szőlő, Schaffer Pál nevén pedig csak egy 
cséplőgép szerepelt.

Bódog felesége Schaffer Bódogné sz.
Spitzer Gizella volt. Gyermekeik, akik 
azonos évben születtek, de nem voltak ik
rek; Dr. Schaffer Ferenc (1900-?) és Dr.
Schaffer Pál (Bp., 1900-1944) később Bu
dapesten ügyvédként praktizáltak. 1942-ben a 
hatóságok földjeiket és a kastélyt az

Schaffer Ferenc
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Schaffer Pál

átengedésre kijelölt zsidó ingatlanok közé so
rolták. Ettől az időponttól már nem tartóz

kodtak a kastélyban és (társ)kegyuraságuk 
is csak eddig tartott. Szintén ebben az év
ben S. Pál lakásaként már a Budapest, 
VII. kerületi cím szerepel. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vármegye alispánjától a 
sződi plébániának 1942-ben írott levélben 

a családdal kapcsolatban a levél tárgya
ként ennyi szerepel: „A sződi Schöffer-féle 

zsidóbirtok kegyúri terheinek rendezése.” 
A katolikus hitre áttért S. Bódog és 
két gyermekének nevelőnője, Lada 
Mária a kastélykertben lett eltemet

ve, innen 1947-ben Budapestre szállíttatták a hamvakat. Pál refor
mátus vallásúvá lett, és mint presbiter részt vett a felsőgödi közös
ség életében, a háború alatt testvérével Budapesten tartózkodtak. 
Ferenc állandó lakcímeként Göd, 
míg Pálnak Budapest volt feltün
tetve. Sorsukat megpecsételték a 
zsidótörvények, Pál 1944-ben lá
gerben halt meg, míg családja 
Budapesten vészelte át a nehéz 
időket. Ferencről nincs adatunk, 
talál túlélte testvérét.

A Nemzeti Bizottság 1945. március 21-én alakult meg Sződön. 
A Sződi Földigénylő Bizottság (FIB) a településen hat nagybirtokot 
osztott fel, Scháffer Pál 1000 kat.holdjából 900 kat.holdat. Az 1947- 
es a földhivatali nyilvántartásban özv. Schöffer Bódogné lakcíme: 
Budapest, Erzsébet krt. 39, ugyanaz a cím, ami a korábbi budapesti 
iroda címe volt!

A birtokon kb. 30 cseléd volt foglalkoztatva. Ha az egyházme
gyei sematizmusok adatait vesszük alapul megállapítható, a katoli
kusok száma Ilka-majorban 1901-ben 99 fő, 1903-ban 125 fő, 1910- 
ben 64 fő, 1913-ban 62 fő volt. A sződi plébánia irattárában találha
tó levél tanúsága szerint (dátumozás nélküli) Scháffer Pál (akárcsak
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a Nemeskériek) sem szándékozott a sződi rk. iskolaszék felkérése 
alapján az iskola bővítésének költségeihez hozzájárulni (társ) kegy
úri jogon, hanem csupán önkéntes adomány címén.

A kastély
Borovszky Samu 1910-ben megjelent megyemonográfiája sze

rint Nemeskéri-Kiss Pálnak a Sződhöz tartozó Gödön, lovag Floch- 
Reyhersberg Alfréd puszta Csörögön és Sződrákoson (ma Sződ- 
liget), Schöffer Bódognak ugyancsak Gödön, Szalachy Bélának pe
dig Sződön van nagyobb birtoka. Tehát 1910-ben Schafferéknek 
már jelentős birtokuk volt, azonban e tanulmány összállításáig nem 
volt tisztázott, hogy a birtokon álló épület ekkor a „kiskastély” volt- 
e, vagy már állt a nagy kastélyépület.

A bemutatásra kerülő kastély a valamikori Ilka-pusztán, -  mely
nek mai neve Göd-Ujtelep („Bócsa”), -  a Munkácsy Mihály u. 2. 
szám alatt található. A neobarokk stílusú kastély a Pest megyei Kas
télylexikon szerint a 19. század végén épült. Ezzel ellentmond, hogy 
állítólag a Scháffer fiúk elképzelése alapján készült. Ha ennek hihe
tünk, akkor e tanulmányban bemutatott tervek és rajzok 1927-es ké
szítési ideje az épület keletkezésének időpontját jelenti! Ekkor 
Scháffer Eerenc és Pál 27 évesek voltak. Vélhetően ettől korábban 
a területen csak a „kiskastély” létezett. A kicsit hivalkodó, de stílu
sos, négy kőoroszlánnal díszített épületre tulajdonosai annak ellené
re, hogy az év nagyobbik részét (szeptembertől áprilisig) Budapes
ten töltötték, sok pénzt költöttek.

Az épület emelt lábazaton áll, középrésze emeletes, oldalszár
nyai földszintesek. Középrizalitja egykor 1+3+1 osztású volt, közé
pen kidomborodó, ívelt rész lépett élőre, mindkét szinten árkádos 
nyílásokkal. Előtte kőbábos, mell védés terasz húzódott a kertbe ve
zető lépcsővel. A szárnyak manzárdtetőt kaptak. Az épületet bejára
tát kovácsoltvas szerkezetű üvegtető védte. Belső terében létezett 
egy kápolna is, de működött az épületben étellift és szennyes ledo
bó is ki volt alakítva. A nagyteremben rendezett bálokhoz zenekari 
oratórium (karzat) is kiképzésre került. Nagy kiterjedésű kertjében 
távol-keleti, elsősorban indiai növények voltak telepítve. 1944-ben 
írókongresszus volta kastély falai között. A háború után az épület
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berendezési tárgyait -  többnyire irodabútorokat -  a lakosság szét- 
hordta.

A jól felszerelt majorban minden olyan fellelhető volt, ami az 
eredményes gazdálkodáshoz kellett; volt kertészet, tehenészet, ser
tésnevelő, kovácsműhely, áramfejlesztő-berendezés, telefon, vízto
rony, traktorok, cséplőgép, stb. A majorságot Fülöp János ispán irá
nyította.

Látva az épületről 1927-ben készült rajzokat nem volt túlzás, 
amikor ezt az épületet a korabeli szaksajtó kastélynak nevezte. 
A Nemeskéri-Kiss család gödi kúriája és ezen kastély között az a 
különbség, hogy kastélynak általában emeletes épületet nevezünk. 
Kúriáknál általában egy központi teremből, egymásra fűzve nyílik a 
többi helyiség, de a kúriák esetenként „felnagyított” parasztházhoz 
is hasonlíthatnak. Gödön a Scháffer és a Nemeskéri család épülete 
a birtokigazgatási központ szerepét is betöltötte.

Sajnos a gödi kastélyépületet mára teljesen átalakították, díszeit 
leverték, nyflászáróit kicserélték, homlokzataihoz modem toldalék- 
épületeket ragasztottak. Dr. Virág Zsoltnak, a Magyar Kastély lexi
kon sorozat író-szerkesztőjének megküldtem a kastély 2008-ban 
fellelt terveit, aki azokra a következőképpen reagált; „elnézve a ter
veket az átalakítással sajnos Göd egyik legszebb épülete tűnt el”.

A bemutatott tervrajzok készítője
A tervek alapján a nagyszabású perspektívák, a nagy tömegek, a 

monumentális építészeti rajz mesterének ismerhetjük meg Szende 
Andort. Hatalmas, komoly hatású, bravúrosan megrajzolt perspektí
vái szinte stílussá váltak idővel. Munkáin meglátszott eleinte a mo
dem, nagy német építőmesterek kihatása, hisz közel egy évtizedig 
dolgozott Möhring és Schmitz műtermeiben, megtanulta ezeknek a 
mestereknek formaképzését és tömegelosztását. Az épület külső tö
mege akadémikus, zárt tömegben megoldott. Alaprajzi kiindulásuk 
az olasz paloták barokk-korabeli iránya. A homlokzat azonban telje
sen egyéni, az akadémikus ízű ismert architektúrának nyoma sincsen 
ezeken. Talán az angol reneszánsz formaképzéséhez áll legközelebb 
a kastély külső megoldása. A homlokzat tömegelosztása egyszerű és 
nyugodt és ily módon monumentális. Az architektonikus kiképzés
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szervesen nő ki a tömegből és 
mintegy természetes. Meglepők 
Szende Andor belső térképzései. 
Ennek a nagy vonásokhoz, ha
talmas tömegekhez, óriási raj
zokhoz szokott építésznek a ke
zében szinte különösen hatnak 
ezek a finom, szeretetteljes 
gonddal megoldott enteriőrök. 
Talán építtetőinek is nagy része 
van ebben, hisz az építtető világ
nézete gyakran van nagy kiha
tással az építőművész munkájá
ra. A tradíciókat kedvelő, a mo
dernizálástól húzódozó, konzer
vatívabb irányú építtető önkén
telenül is befolyásolja az épí
tészt, ha nem is érezteti óhaját 
autokratikus módon. Kandalló (1927)
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Szende Andor a gödi Schöffer Bódog uradalmi kastélyának kül
ső és belső terveiért a Képzőművészeti Társulat építészeti díját 
nyerte el.
A korabeli sajtó a gödi kastély iparos-munkái közül Orichel György 
kispesti mázolómester munkáit emelte ki, aki az összes mázolást és 
szobafestést végezte.
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Schaffer kastély (1935)

A birtok kisajátítása
A Scháffer-féle 867 kát. hold és 1275 n.öl területű kegyúri (pat- 

ronátusi) birtokot 1942-ben a magyar királyi honvédelmi miniszter a 
24524/14-1942. számú határozatával május 1-jén kisajátította és 
mint a határozat fogal
maz „Pestvármegye 
közönsége tulajdonába 
bocsátotta”. Ez a gya
korlatban annyit jelen
tett, hogy a birtok terü
lete 52 betelepített csa
lád számára kisajátítás
ra került. A kincstár ré
szére az azonnali bir
tokbavétel a sződi köz
ségházán készült jegy
zőkönyv tanúsága sze
rint ténylegesen meg
történt. Az 1942. május 1-jén felvett jegyzőkönyv szerint a Honvé
delmi Minisztérium részéről jelen volt, dr. Lengyel Aurél miniszteri 
titkár, a Magyar Királyi Kincstár Jogügyi Igazgatósága részéről, dr. 
Tóth László kincstári ügyész, a vármegye közönségének képvisele
tében, vitéz Endre László alispán és dr. Zlinszky László vármegyei 
tiszti ügyész. A község részéről Piros György főjegyző és Helembai 
Lerenc bíró, míg 
Scháffer Bódogné és 
társai részéről Lülöp 
János ispán képvisel
tette magát. A jelen 
nem lévő kisajátítást 
szenvedők részére a 
kincstár képviselői 
ügygondnoknak Zelin- 
ka István Sződ községi 
közgyámot nevezték 
ki. Az eljárásban részt A Scháffer kastély közvetlenül a háború után
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vevő fenti személyek bejárták a kisajátításra kerülő ingatlanokat, és 
mint a jegyzőkönyv fogalmaz a kincstár részére birtokba vették. A 
jegyzőkönyv mellé csatolták a teljes „élő és holt felszerelést” tartal
mazó birtokleltárt is, azonban abban tévesen még nem szerepelt az 
AR-624 rendszámú FIAT500 típusú kétüléses és az AR-796 rend
számú négy üléses ADLER típusú személygépkocsi. A bejárás során 
megállapítást nyert, hogyha lakóépületekben olyan berendezési tár
gyak is találhatók, melyek a korábban felvett leltárban nem kerültek 
kimutatásra. Érdekes, de az épület tulajdonosai által korábban lezárt, 
így a leltározást elkerülő részeit a bizottság valami ok miatt nem 
nyittatta fel! A leltárhoz képest még annyi változást rögzítettek ek
kor a marha-alleltárban, hogy két szopósborjú születése miatt gyara
podott az állomány.

A Pestmegyei Közjóléti Szövetkezet működése
A negyvenes évek elején az 1940. évi XXIII. törvénycikk által 

létesített; Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA), illetve 
annak vármegyei szerve, a Közjóléti Szövetkezet segítségével sok 
házat építettek az országban.

A Pestmegyei Közjóléti Szövetkezet (Bp., IV. kér. Városház u.
7.) illetékesei 1944-ben a következő levelet intézték Bartoss Géza 
sződi plébánoshoz: „A sződi templom biztosító kőfalának megépíté
se költségeihez való hozzájárulása tárgyában intézett kérvényére ér
tesítjük az alábbiakról. A Schöffer-féle birtokot Pest vármegye meg
bízásából jelenleg Szövetkezetünk kezeli. Ennek következtében Al
ispán úr Nagyságod kérvényét elintézés céljából áttette Szövetkeze
tünkhöz. Megállapítja azonban, hogy a birtokot az 1928. évi 
Canonica Visitatio (püspöki látogatás -  szerző) jegyzőkönyv szerint 
csak a templom és plébánia javítására, valamint a templom esetleges 
újjáépítésére vonatkozóan terheli kegyúri (azaz fenntartási -  szerző) 
kötelezettség. Tekintettel ezen körülményre, valamint arra, hogy 
Szövetkezetünk a birtok 868 hold területéből 540 holdat részben 
Bócsáról áttelepített, részben sokgyermekes szegény sorsú családok
nak már kiosztotta, és a birtok többi része is rövidesen kiosztásra ke
rül, Nagyságod által kért 1740 pengőt nem állott módunkban teljes 
egészében elfogadni. Igazgatóságunk folyó hó 29-én tartott ülésén
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Úgy határozott, hogy a templomkerítés költségeihez 1000 pengővel 
járul hozzá. Ez az összeg Nagyságod rendelkezésére áll. Kérjük szí
ves értesítését, hogy kinek a címére utaljuk át. Egyben megjegyezni 
kívánjuk, hogy a birtokot terhelő kegyúri kötelezettséget a felosztás
sal kapcsolatban rendezni kívánjuk. E tárgyban e levelünkkel egyide
jűleg felhívtuk Szövetkezetünk ügyészét, -  ki az ingatlan kisajátítási 
ügyeit intézi, -  hogy ezen eljárás során találjon módot e kérdés ren
dezésére is. Fogadja Nagyságod őszinte tiszteletünk nyilvánítását.” 

A levélen felülbélyegezve ez áll: Pestmegyei Közjóléti Szövetke
zet hivatalát ideiglenesen Gödre helyezte át. Levélcím: GÖD-ILKA- 
MAJOR, Telefon: GÖD 2.

Az új honfoglalók
Kik voltak a Bócsáról áttelepített sok gyermekes, szegény sorsú 

családok? Bócsa Bács-Kiskun megye közepén, Soltvadkerttől kelet
re található, területe részben a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. 
Az 1940-es évek elején árvíz pusztította végig a bócsai vidéket, na
gyon sok tanya összedőlt. Az alföldi bócsai szülőföld elhagyásának 
és a gödi Ilka-majorba történő áttelepülésnek az árvízen kívül oka 
volt még az ottani katonai lőtérépítés miatti kötelező elköltözés is. 52 
(más forrás szerint 40-45) család érkezett a gödi vasútállomáson át 
„újbócsára”, 400 négyszögöl területű telkeket kaptak. Az ONCSA öt 
hónap alatt szoba-konyhás házakat építtetett az addig főként a kas
télykertben sátorban lakó új honfoglalóknak. Összesen 400 hold föl
det osztottak szét köztük, családonként 9 hold jutott.

Az 1942-es újra(be)telepítés után az 1943-44. évben a sződi pár
béresek (egyházfenntartást- egyházi adót fizetők) törzskönyve a kö
vetkező Ilka-pusztai -  újtelepi lakosokat sorolja fel: Kozma József 
(gépész-kovács) és Leing Teréz, Kuklis János (bognármester) és 
Rótt Mária, Lencsés Lajos, Berecz József (magtáros) és Kovács Jú
lia, Prekopa István és Muka Anna, Pithori(?) István és Rózán Mária, 
Móricz Géza (parádéskocsis) és Német Teréz, Kapola János, 
Lesznócski János, Benkó János és Katalin Mária, Tóth Ferenc (foga- 
tos) és Abelorszki Anna, Szekeres Mihály és Juhász Júlia, Berecz Já
nos (fogatos) és Juhász Mária, Vig Sándor és Szabó Erzsébet, Mé
száros József és Turza Etel, Berecz Mihály (kertész).
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Egy 1942-ben keltezett levél mely az Ilka-pusztai havi egyszeri 
tábori mise megtartása tárgyában született, a lakosság számát a 
Göd-pusztai és Ilka-pusztai családokkal és a cselédséggel együtt 
450-500 főre becsülte.

Kapubejárat (1927) A kapuoszlopok maradványai 
napjainkban

A kastély elmúlt évtizedei
A kastély eredeti funkcióját követően gyékény sző vő üzem, 

OVIT munkásszállás is volt, de szükséglakások is létesültek benne. 
A Gödi Egészségügyi Gyermekotthon 1977. november 1-jén kezd
te meg működését az egykori Scháffer kastélyból átalakított épület
ben, 100 férőhellyel. Alapítója a Pest Megyei Tanács volt. Akkor a 
kifejezetten képezhetetlen, értelmi fogyatékos, mozgás és halmo
zottan fogyatékos gyermekek ápolására, gondozására bentlakásos 
jelleggel létesült. A sérült gyermekek számának növekedésével a ré
gi kastélyt bővíteni kellett. Az otthon 1981 januárjában bővült 220 
férőhelyessé. Az intézmény 1993-tól ápoló, gondozó-otthonná vált. 
Az intézetbe 18 év alattiakat utalhatnak be, de az ott tartózkodásnak 
már nincs felső határa. 2004-ben létrehozták az első lakóotthont, 
mely 11 lakónak nyújt elhelyezést. Ma már a 18 éven felüli lakók 
száma túlsúlyban van. Az otthon parkjában létrehozták a Fővárosi 
Állatkert kihelyezett állatsimogatóját. Az intézmény jelenlegi fenn
tartója a Pest Megyei Önkormányzat.
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Amikor az előző, fiatalon elhunyt igazgató kitalálta a TOPhÁZ 
nevet, kettős értelmet szánt neki: egyrészt, hogy ez az otthon legyen 
a csúcs, a példa, másrészt, hogy -  zárójelbe téve a h betűt -  boldo
gan, drágakőként ragyogó szemmel éljenek itt a gondozottak. Az in
tézmény jelenlegi neve: TOPhÁZ Speciális Otthon.

A kastély Duna felőli homlokzata (2008)

A „kiskastély”
A dolgozatomban bemutatott épület mögött húzódik meg az ún. 

„kiskastély”, mely régebben épült, mint a Scháffer kastély. Lehet, 
hogy Göd legrégibb épületei közé tartozik, építésének története a 
homályos múltba vész. Talán már a Madáchok (1736 előtt) vagy a 
Grassalkovichok (1736-1841 között) építették fel falait. Vélhetően 
kihelyezett birtokigazgatási székhely volt. A 20. század derekán 
még 6 szobás, zárt tornácos, 50 négyzetméteres fogadószobájú épü
letként funkcionált. 1942-ben a Bócsáról áttelepítettek közel egy 
évig laktak benne. A háború alatt tanítói lakás, iskola és óvoda is
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volt benne. Álla
gában az oroszok 
nagy pusztítást 
végeztek. A há
ború után néhány 
évig Uhrig Zsig- 
mond (1919- 
1993) felsőgödi 
festőművész la
kott benne. Az 
épület igényesen 
felújításra került, 
magántulajdon
ban van. A „kiskastély” (2007)

Ilka-pusztán működött iskola is. 1942-ben a „kiskastélyban” al
só tagozat és óvoda kezdte meg működését. Pedagógusok voltak: 
Vitális Ilona, Kenessey Györgyi, Görgényi József, Bemáth Mária 
Otília, Potyó Imre tanítók, Jakab Aranka óvónő. Ádám Lajos (1902- 
1985) tanító nyugdíjazása után még tanított itt. A főváros német 
megszállás alatt Ilka-pusztán húzta meg magát Kádár Lajos (1896- 
1982) író és Fáy Dezső (1888-1954) festőművész.

A Scháffer család leszármazottai az 1990-es években kárpótlás
ként nem igényelhették vissza a kastélyt, csak a gödi erdőkre tartot
tak igényt. Ilka-puszta 1947-ig tartozott Sződhöz, ezt követően 
Felsőgödhöz csatolták. A kastélyon kívül földrajzilag Göd-Újtele- 
phez köthető a II. Constantinus uralkodása idején épített nagymére
tű katonai tábor (Contra Constantinum), az Országos 
Villamostávvezeték Zrt. (OVIT) Göd Bócsa telepe, és a Samsung 
SDI Hungary Kft. gyára is. Manapság Göd-Újtelepen néhány szá
zan laknak.

Göd Város Önkormányzata a város egyik utcáját Schöffer Fe
rencről nevezte el.
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LEX GOD
Lex Pro Homine

2005-ben lehetett, valamikor ősszel vagy tél elején, amikor dr. 
Derce Tamás. Újpest polgármestere összehívott vagy egy tucat 
helytörténettel, főleg Újpest múltjával foglalkozó személyt, hogy 
tájékoztassa őket Kadlecovits Géza (egy jeles Újpest-kutató) javas
latára született döntéséről: az újpesti városházán egy történeti levél
tárat hoz létre és ehhez helyet és költséget is biztosít. Akkor már 
Göd túl volt 2004 augusztusa óta a X. Gödi Almanach megjelené
sén és én erre rendkívül büszke voltam. Úgy tudtam felületes isme
reteim alapján addig, hogy ennyi kötet még Újpest történetéről sem 
jelent meg. Csalódnom kellett ebben a hitemben, mert kiderült e ta
lálkozón. hogy jóval nagyobb ennél a már az Újpesttel kapcsolatban 
megjelent helytörténeti könyvek száma, de ott hallottam azt is, hogy 
nincsen talán a világon még egy település, amelynek annyi feldol
gozatlan múltjával kapcsolatos anyaga lenne, mint Újpestnek 
(amely pedig csak 1840-ben vált településsé). Azt mondta Derce 
Tamás, hogy ha állítva egymás melletti polcokra raknák mindazt az 
anyagot, amely addig összegyűlt, több száz métert tenne ki az ira
tok, könyvek hossza. Bármennyire is büszkék vagyunk tehát váro
sunk történetére, és a 2007-ig megjelent 12 db Gödi Almanachunk- 
ra nem rakhatjuk ölbe a kezeinket, hogy ennyi már elég Göd törté
netéről, annál is inkább, mert sok olyan régebbi és újabb civil, egy
házi vagy egyéb szervezete van településünknek, amelyet csak na
gyon felületesen ismerünk, nem beszélve az ezeket a szervezeteket 
alkotó személyekről. Ha úgy vesszük, hogy egy-egy intézmény sa-
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ját története az intézmény települése helytörténetének részét képezi, 
úgy persze rögtön láthatjuk, milyen hatalmas mértéket ölthet a hely- 
történeti irodalom. Az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumról az 
1905. évi alapításától a 100. születésnapjáig több mint 80 kötet je
lent meg -  ebből a gimnázium évkönyvek formájában 1980-ig mint
egy 50 könyvet jelentetett meg, a másik 30-at az iskola N. J. Pro 
Homine öregdiák alapítvány adta ki 1998-2007 között egyedül (23 
db-ot) vagy az iskolával közösen. A közösen kiadott 7 db-ból kettő 
évkönyv, 5 meg hasonló almanach, mint a gödi helytörténeti köny
vek. A legutolsó alapítványi könyv címe, amelyet én szerkesztettem 
és egy ötvennégy fős csoporttal hoztam létre: Lex Pro Homine (N. 
J. Pro Homine, Újpest, 2007.). E könyv amolyan lexikonféle, amely 
a Könyves Kálmán Gimnáziumba valaha járt mintegy 15000 tanuló 
és tanár közül 1600 személy szócikkét, életrajzát vagy -  még ennél 
is többet -  történetét és osztálynévsorait mutatja be 824 oldalon. 
(Innen a fura „Lex” -  és nem lexikon -  műfaji meghatározás a cím
ben, amely első jelentésében végzetet, sorsot, második jelentésében 
törvényt jelent.) Újpestnek 
több lexikonja is megjelent már 
a település 1840. óta eltelt kö
zel 170 éves története során, 
ebből az utolsót Újpest Lexi
kon címmel 2002-ben dr.Sipos 
Lajos és Hirmann László hoz
ták létre egy 17 fős stábbal. E 
könyvben 1648 személy szó
cikke szerepel 624 oldalon elő
re meghatározott szempontok 
szerinti szigorúan betartott sze
mélyválogatással. Mind az Új
pest Lexikon, mind a Lex Pro 
Homine fontos alapmű Újpest 
helytörténetében, amely példa
ként szolgálhat Göd városa ré
szére. Előnye az ilyen jellegű
kötetek megjelentetésének az, újpest lexikon horítója

Ú J P E S T
LEXI KON
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hogy a névsorba szedett 
személyek története 
mentén könnyen vissza
kereshető rendszerben 
jelenik meg a múlt. Az 
Újpest Lexikon mintegy 
másfél év alatt, a Lex Pro 
Homine 12 év alatt ké
szült el. A 12 Gödi Al
manach 14 év alatt jelent 
meg. Bennük számos 
élettörténet van már. Azt 
gondolom mindezek el
lenére még hosszú évek 
tudatos gyűjtésére van 
szükség ahhoz, hogy az 
első Gödi Lexikon meg
születhessen. Egyébként 
a Lex Pro Homine c. 
könyvben számos gödi 
személyről szóló szócikk 
is van. Ugyanis Gödről 
sokan jártak be Újpestre 
tanítani vagy tanulni 
Könyves Kálmán Gim
náziumba. így pl. Báli 
Péter művész tanár, Bátorfi József fordító, a Gödi Almanach „aty
ja”, első szerkesztője és rengeteg cikkének szerzője, Berta Sándor 
villamosmérnök, a Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület és Gö
di Civil Tanács elnöke, Budaházi László fotóriporter, illusztrátor, 
Czadró József középiskolai tanár, a csángó ügy egyik jeles aktivis
tája, Cseh László fogorvos, Donászi Ferenc igazgató-tanár. Farkas 
Vince vízépítő mérnök, a Dunamenti Regionális Vízmű vezérigaz
gatója, Gimessy Mária egészségügyi dolgozó, dr. Hencsei Pál ve
gyészmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, 17 sporttörté
neti könyv szerzője, Hivessy László igazgató-tanár, aki Huzella T.

I J.T :

Az Újpest lexikon egyik oldala. Sípos Koméi 
nyaralója a Köztársaság úton van Gödön



242 Gödi Almanach

iskola igazgatója volt 21 esztendőn át, Horányi Zsolt fogorvos, 
Kopeczky György tanár, Jeszenszky Pál tanár, Papp Ferenc villa
mosmérnök, az EMG egykori műszaki igazgatója, dr.Sipos Kornél 
orvos pszichológus, Tarcsafalvy András Süss Nándor-díjas gépész
mérnök, Tóth Károly MÁV- vezérigazgatósági osztályvezető h. 
valamint e cikk szerője. Mindezen személyek szócikkei egy majda
ni Gödi Lexikonba megfelelő aktualizálással átvehetők.

Göd Lexikon vagy Lex Göd ?

LEX
PRO HOMIME

Hogy egy Újpest Lexikon féle szigorú rendszerű vagy egy la
zább szerkezetű Lex Pro Homine jellegű könyv formájában valósul 
meg Göd személynevek köré rendezett helytörténete majd a jövő
ben, még nem lehet tudni. Az erről való vita -  sőt talán gondolko
dás is -  korai még. Ami viszont már megérett a cselekvésre, a rend
szeres és rendszerezett szócikk (ill. életrajz és élet történet) gyűjtés 
megkezdése. Ugyanis egy máj- 
dani életrajzi lexikonféle létre
hozásához a törekvés és spon
tán anyaggyűjtés már a Gödi 
Almanach első köteteiben is 
megjelent látens formában. így 
az első kötetben pl. Arany 
Lászlóról, Szécsi Miklósról 
Nemeskéri Kiss Sándorról és 
Gézáról már megjelentek élet
rajzi elemeket tartalmazó írá
sok, majd sorra a többiben egy
re nagyobb részarányban. A 
második, 1996-ban megjelent 
kötet Zahorán Sándor írásában 
idézi Rexa Dezső 1934-ben 
megjelent Személyi adattár c. 
művéből alsógödi személyek
életrajzi adatait (67 fő), a har- i^ex Pro Homine borítója
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madik, 1997-es kötet közread „életrajzokat” többek között Baitz Jó
zsef altábomagyról, Jeszenszky Arankáról, és itt jelennek meg talán 
először írások szervezetekről, így az ASE történetéről, azaz 
Alsógödi Sport Egyesületről, a Dunamenti Mgtsz-ről. Azután az 
életrajzi írások már gombamód kezdenek szaporodni az 1998-as ne
gyedik kötetben megjelenik pl. Gelencsér János, Szász Ferenc, 
Ádám Lajos, Adamecz István, id. és ifj. Vizváry Vilmos és Wigner 
Jenő (Nobel-díjas elméleti fizikus) részletesebb és rendszerezett 
életrajza. Az ötödik, 1999. évi kötetben fogalmazza meg Pártos Ju
dit az 1998-as kötet tanulságát „Gödi ki kicsoda?” című, Arany 
Lászlóról szóló igen színvonalas írásában: „Őszintén szeretném, ha 
ez egy sorozatot jelölne a Gödi Almanach eddigi köteteiben már 
megjelent és a jövőben megjelenő számos írást egységbe foglal
va..Tehát azt mondja lényegében, hogy az egykor Gödön élő vagy 
Göddel kapcsolatba kerülő híres vagy közéletben jelentős szerepet 
játszó személyekről kell egy életrajzokat összegyűjtő részt alkotni a 
Gödi Almanachban. Ő maga nagyon komolyan vette ezt a progra
mot, mert az ezután megjelenő almanach-ok mindegyikében na
gyon tartalmas ilyen témájú cikkeket (is) írt, de nem csak ő, mert 
felszólításának sokan tettek eleget. Lássuk csak! Még ugyanabban a 
kötetben írnak gróf Zichy Henriette-ről, Tóth Pál igazgatóról és ta
nítónő feleségéről. Nagy Jenő református lelkészről. Pártos Gyula 
igazgatóról. Angyal Mihály községi törvény bíróról. A 2000. évi ha
todik almanach-ban igazi lavina indult el Pártos Judit felszólítása 
nyomán: Beck Ö. Fülöp szobrász, dr. Huzella Tivadar orvos-bioló
gus, Raffai Sándomé Szabó Erzsébet szülésznő. Híres László atlé
ta-edző, Csankó József gazdatiszt, Rácz József és hét társa (56-os 
üldözöttek), Ambrus László mérnök, Gergely Béla cukrász sorsraj
za teszi teljesebbé Göd múltját Ebben a kötetben megjelenik két 
másfajta lexikonszerű kezdemény is: ún. rövid szakmai szócikk An
gyal Lukácstól, aki az 1919^4 között Alsógödön működő vállalko
zókról ad közre anyagot (összesen 77 személyről). Láng József pe
dig születési és halálozási adatokat tartalmazó listát tesz közzé 663 
gödi személyről, akik 1775-1883 között hunytak el. A 2001. évi 
VII. Gödi Almanach-ban folytatódik a Ki kicsoda? sorozat: Feszty 
Margit kapcsán Feszty Árpád festő, dr. Gönczy Gyula törvényszéki
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bíró, dr.Scholtz Kornél államtitkár, Bernáth Aurél festőművész, Né
meth László író, Iván Kovács László forradalmár sorsa-élete-tettei 
bontakoznak ki előttünk. Láng József itt folytatja a születési-halálo
zási adatokat tartalmazó listáját: 382 újabb személyt sorol fel, akik 
Gödön éltek és haltak 1884-1915 között. Ebben a számban össze
foglaló táblázatot is csinál azokról, akikről életrajzi írás jelent meg 
az addig megjelent almanachokban (64 fő). A 2002. évi VIII. alma
nachban szerepel Szudy Elemér miniszteri tanácsos, Fettich Nándor 
régész, Uhrig Zsigmond festőművész. Ménesi György „Guiness re
korder” repülőgép vezető. A 2003. évi IX. kötetben már egészen 
megsokasodott az életrajzzal bemutatott személyek száma, így 
Tóthné Barcs Ágnes a nagyszüleit mutatta be. Pártos Judit pedig 
Latabár Kálmánt, a komikus színészt és Lakatos Gabriella prímaba
lerinát mint gödi „lakosokat”. A legtöbb (16) híres emberről azon
ban Mladek Ferencné írt. Az ő cikkében a következők szerepelnek: 
Alpár Gitta operaénekes, Bács Ferenc színművész. Bajor Nagy Er
nő író, Inkey Tibor fotóművész, Szellay Alice filmszínésznő, Koncz 
Gábor színész. Kun Zsuzsanna balettművész, Páger Antal színmű
vész, Rácz Vali sanzonénekes. Somogyi Erzsi színésznő. Gádor Bé
la író, Szebenyi János fuvolaművész, Szendrey Karper László gitár
művész, Ágay Karola operaénekes, Vándory Gusztáv színész, 
Vándory Margit színésznő. Ugyanebben a kötetben Kökény József 
Iparosok és kereskedők Flsőgödön c. írásában 176 személyt sorol 
fel foglalkozását megadva, illetve 37 főnek ezen kívül még a rövid 
életrajzát is megadja. Rexa Dezső Dunamenti nyaralóhelyek, Fel- 
sőgöd 1934-ben (korábbi almanachból lemaradt része) ugyancsak e 
kötetben jelent meg, ezzel újabb 45 személy életrajzi adataival gaz
dagítva a majdani lexikon anyagát. A 2004. évi X. jubileumi kötet
ben Láng József egy igen jól szerkesztett táblázatban összegzi, hogy 
miről és kikről írtak addig a tíz kötetben, de Gödön éltek címmel 
azoknak a gödi személyeknek a születési-elhalálozási adatait is köz
readja, akik 1916-25 között hunytak el (274 fő). Ebben a kötetben 
Pártos Judit „Akikre mi gödiek büszkék lehetünk” címmel öszszeg- 
zi a híres gödiek fő adatait, majd a közösségért legtöbbet tevőket, 
Göd díszpolgárait és egyéb gödi kitüntetések birtokosait sorolja fel. 
A 2006. évi XI. almanachban újabb 17 személy életrajzi bemutatá-
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sa történik meg, a 2007. évi XII. kötetben pedig 6 személyé és két 
családé. Összesítve a fentieket azt kapjuk, hogy a 12 kötetben eddig 
részletes anyag kereken 100 személyről jelent meg, az iparosokról 
rövidebb ismertető 114 főről, Rexa Dezső Dunamenti nyaralóhe
lyek c. munkájából szintén rövidebb bemutatás 112 főről és Láng 
József Gödön éltek c. három táblázatából születési-halálozási ada
tok 1289 személyről. Ez összesen több mint 1600 főt tesznek ki, az
az közel azonos szám adódott mint a két említett lexikon szócikke
inek száma. Mindez persze csak a régebbi múlt eddig összegyűjtött 
anyaga. Rengeteg közéleti személyről még nem kaptunk ismertető 
anyagot, hasonlóképpen a jelenleg Gödön működő szervezetekről, 
civil egyesülésekről, az azokban működő személyekről is csak igen 
hézagos ismeretei vannak a város mai lakóinak. Pedig a ma tényei 
holnapra ugyanúgy a gödi helytörténet kincsei lesznek, mint a teg
napé. Azt gondolom, a Gödi Almanach olyan hatalmas mennyiségű 
személyes adattárat hozott létre, amelyre alapozva ideje elkezdeni 
Göd életrajzi lexikonjának létrehozatalát. Ismerve, hogy egy ilyen 
mű felépítése milyen hatalmas munka, kérek mindenkit, aki ehhez 
az építkezéshez kedvet érez, próbáljon meg ebben úgy segíteni, 
hogy egységes rendszerben, összehangolva dolgozunk. Egyeztessük 
mind a szócikkek formáját és tartalmát és koordináljuk, ki milyen 
témát dolgoz fel, azaz ki kiről vagy melyik szervezetről ír? Minta
ként Horváth Istvánnal közösen elkészítettük a Scarabeus együttes 
és tagjainak szócikkét. Tóthné Barcs Ágnessel tervezzük, hogy 
2010-re elkészítjük az akkor tíz esztendős Gaude kórus és az ének
kar tagjainak lexikon anyagát. Szotyori Nagy Gábor református lel
kész is fontos közösségépítő és szervező erőnek tartaná, ha a gyüle
kezeteiről eddig megjelent írások mellett a gyülekezeti tagokat is 
megismerhetnénk ily módon. Azt hiszem, 2009-ben, „ha az Úr en
gedi és élünk” (Jak.4,15.) ezt a munkát is megcsináljuk. Göd tele
pülése 1921-ben vált községgé hivatalosan. Ha sokan segítenek, ak
kor egy nagy, igazán méltó Göd Lexikon (vagy a Lex Göd) létrejö
het a 100. évfordulóra! Természetesen a Gödi Almanach sorozat 
folytatására a lexikontól függetlenül szükség van, hiszen e forma 
kötetlensége helytörténeti anyagösszegyűjtő erejét az eddig megje
lent tizenkét kötetben gazdagon igazolta.
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BARTOK BECSKO

donosa, igazgatója. Nyelvi.smeret: angol, 
orosz. Újpesti lakos a mai napig.

BARTÓK Erzsébet matematika szakos 
tanár. Könvvesben; 1947.

BARTON Zoltán
olasz-történclem-fi- 
lozófia-orosz szakos 
tanár. Könyvesben: 
1983- ma is. Kis
k u nf é l eg yh áz a ,  
1955. 11. 22. Sz.: 
Dr. B. András, Cson
ki Irén. H.: Dr. Gal- 
lik Rita, 1982. Gy.: 
Zoltán. 1985; Bálint, 
1989.

BARTOS József altiszt. Könyvesben:
1940.

BATISZNÉ ROZSMAN Mária Zsuzsanna 
L.: ROZ.SMAN Mária Zsuzsanna.

B.ÁTORFI József fordító. Alsógöd, 1933. 
06.14. S/..: B. József, Rákóczi Julianna. H.: 
Martin Edit. 1959. Gy.: Ildikó, 1960; Edit, 
1964. O.: 1952/a. K.: Néptánccsoport. T.:

. .. ________ 1956: EETE Fordító
í Tagozat. É.: 1956:

í Alt. Géptcrv'ező 
Intézetben mű.szaki 
fordító, 1957- 1972: 

í  vf,, ' MÁV Dunakeszi
Járműjavító Üzem, 
esti tagozaton gépé- 

,, - .  ̂ szét, 1961 65: mű-
f ' vcictterv'ezö, 1965-
I A  ' „G 72: művezető, üzem

vezető. 1972-75: 
a KPM V'asúti Főosztályán műszaki ügyin
téző, 1975 -80: műszaki-gazdasági tanács
adó, 1980 1985: külföldi szolgálat, 1985 
1990: Nemzetközi Főosztályon osztály
vezető, 1990-1992: ugyanitt főosztály
vezető. 1993-ban ment nyugdíjba. Göd

község (majd 2000-től város) önkor
mányzati képviselője két cikluson keresztül 
1994-től 2002-ig. 1994-ben megalkotta az. 
első Gödi Almanach kötetet a község tör
ténetéről. A ma már tizenegy kötetes Gödi 
Almanach helytörténeti könyvsorozat fö- 
szerke.sztője, szerkesztője és sok-sok cikké
nek szerzője. Göd nyagyon sokat köszönhet 
neki, hogy múltját alaposan megismerheti. 
A varsói székhelyű nemzetközi közlekedési 
szervezet, a Vasutak Műszaki Együttműkö
dési Szervezete megalapításának 50. évfor
dulója alkalmából 2006-ban orosz-kínai 
nyelvű diplomával tüntette ki a vasutak fej
lesztése terén végzett kiváló munkájáért. 
F.in.: Vasútműszaki szakcikkek, fordítások 
és a Gödi Almanach.

B.ÁTORFY Judit
jelmeztervező. Bp., 
1960. 02. 20. Sz.: 
B. István, Horváth 
Katalin. O.: 1978,/b. 
T.: 1978-1982: Ipar- 
művészeti Főiskola 
textil tanszék; 

v p i  1983-1987: Képzö-
! művészeti Főiskola 

díszlet- és jelmez- 
tervező. E.: 1996 Janus Pannonius Tud. 
Egyetem műv. szervező Színházi Fö- 
i.skolai Karon, 1978 82 között a főiskola 
mellett gyakorlat az Ipannűv. Vállalatnál, 
1984-től MAFILM, Pauer Gyula mellett 
díszlettervező-asszisztens, 1986-tól 1991-ig 
Mialkovszky Erzsébet mellett jelmezter
vező-asszisztens, 1989-től 1991-ig Szín- 
művészeti Főiskola jelmeztervezőként, 
1992; saját design stúdió. F.m.: Filmek. 
Simon Wiescnthal story, Léna. Hanussen -  
háttér.

BECSEY Szilvia magyar szakos tanár. 
Könyvesben: 1987-1991.

BECSKŐ Ferenc Pál katona, alezredes. 
Rákospalota, 1928.07.08. Sz.: B, Zoltán,

A Lex Pro Homine egyik oldala. Az egyik szócikk a Gödi Almanach 
„atyjáról” Bátorfi Józsefről szól.



HORVATH ISTVÁN 
VÍZVÁRI VILMOS

SCARABEUS
Az állandóság értéke

Azt mondja az ÍRÁS, hogy „JÉZUS KRISZTUS -  AKI képe a 
láthatatlan ISTENNEK” (Kol.1,10.) -  tegnap és ma és mind
örökké ugyanazN (Z sid . 13,8.) Azért van így, mert ISTEN is , KI
NEK Ő képe, ilyen, -  azaz ahogyan az „IGAZSÁGNAK ÍGÉJE” 
(Jak. 1,18.) fogalmaz: AKIBEN nincsen változás, vagy változásnak 
árnyéka. A változatlanságban, az állandóságban van valami nagyon 
megnyugtató. Nem véletlen, hogy ez ISTENEK egy fontos tulaj
donsága, és ezt a változatlanságot, szilárdságot, ráépíthetőséget fe
jezi ki KRISZTUS egyik neve is: KŐSZIKLA. A változatlanságban 
az a jó, hogy kiszámítható, mi fog történni. Megbízhatóságot jelent. 
Korunk egyik betegsége az állandó változás hajszolása, az isteni 
változatlansággal szemben. Az „Új!” („New!”) jelöléssel ellátott 
terméket igen könnyen rá lehet sózni az emberekre. Ezt a szót sátá
ni módon összekapcsolták a „jó” -  „jobb, mint az eddigi” -  termék 
fogalommal. Azután kiderül, hogy az „új” rosszabb, mint a régi, de 
addigra már elsózták az újat és kijönnek egy másik újjal, amivel 
folytatódik a csalás. Nem véletlen, hogy annyi lelki beteg ember 
van -  túl sok hamisságot varrnak az emberek nyakába az állandó 
változtatással -  összeroppanak a hazugság súlya alatt (A változta
tásban élen jár a parlament, amely egy évben kb. 8000 új törvényt 
alkot! Ez azután életünk minden területére kihat.) A változások e 
borzalmas tengerében megnyugtatóan hat, ha egy-egy dolog nem 
változik. Vagy legalább is emberi mértékben elfogadhatóan lassan
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alakul csak. A Benkó Dixiland Bánd (amely az utóbbi években fel 
szokott lépni a Gödön is a Gödi Nyámyitó Napok keretében) egy 
ilyen „állandó” részét képezi Magyarország (és a nagyvilág) kultu
rális életének. Legalább 40 éve -  két emberöltő óta -  játszanak, s ha 
zenekari tagjaik között voltak is változások, Benkó Sándor, a zene
kar vezetője kezdettől fogva az élen áll és mint egy sziklaszirt biz
tosítja „a zenekar épületének” alapját. Róluk jutott eszembe, hogy 
Gödnek is van egy ilyen régi zenekara, amely létével és zenéjével 
az isteni állandóság örök értékének örömét nyújtja immár 36 éve 
Göd (és az ország) zenekedvelő közönségének. A „sziklaszirt” sze
repét itt is van, aki betölti; a zenekar vezetője 36. éve náluk is kép
viseli az állandóság alapját. Hasonló értékeket találunk más gödi 
szervezetekben is. Nem csak az egyházakra és iskolákra kell gon
dolni, hanem pl. énekkarokra, alapítványokra, egyesületekre, ame
lyeket az almanach, majd később egy lexikon oldalain mind be ké
ne mutatni, mint értékeket képviselő és munkáló példákat.

2008. márciusában volt 35 éves évfordulója annak, hogy meg
született egy 4 hónapig névtelenül játszó zenekar neve: Scarabeus. 
A zenekar még 1972 decemberében állt össze négy gödi fiúból, s 
tagjai hónapokig törték a fejüket, mi is legyen a nevük. A kor szo
kásának megfelelően angol hangzásúnak kellett lennie a zenekarok 
nevének. Akkoriban olvasta Horváth István Szienkiewicz A/drad c. 
könyvét, amiben a különös nevű bogár is szerepet játszott a történet
ben. István ez alapján javasolta a Scarabeus nevet, amelyet a többi
ek elfogadtak. Akkor nem is gondolták, hogy e zenekari név milyen 
hosszú életű lesz és mennyire széles körben ismertté válik pályafu
tásuk során.

A zenekar szócikke

SCARABEUS együttes 1972-ben alakult. Scarabeus néven 1973 
óta osztja a zenét. A kezdeti időkben rockot játszottak, műsorukban 
megtalálhatók voltak a Deep Purple, Uriah Heep, Carlos Santana 
dalai, az akkori friss és bőséges felhozatalból nem volt nehéz vá
lasztani. A zenei közízlés változása a 70-es évek közepe óta tette
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szükségszerűvé a könnyed, úgynevezett slágerek beiktatását a re
pertoárba, mivel az együttes szinte kizárólag táncos rendezvénye
ken lépett fel. Az akkori élénk klubéletnek köszönhetően állandó 
helyük volt az Egyesült Izzó Gépgyár klubjában, visszatérő vendé
gek voltak olyan helyeken, mint BME Várklub, Közgáz Kollégium, 
KFKI Klub, EőKert, de előfordultak a Budai, a Csepeli, a Pestlőrin
ci Ifjúsági Parkban és rengeteg magyarországi helyszínen. A diszk
óvilág beköszöntése az együttest rákényszerítette arra, hogy zenéje 
„általánosabb” legyen, megjelentek a műsorban régi, klasszikus 
rock and rollok, vagy éppen magyar együttesek (Illés, Omega) ré
gebbi dalai. A repertoár ilyen irányú bővítése szerencsésnek bizo
nyult, innen kezdve a zenekar nemcsak az aktuális fiataloknak, ha
nem a harmincas, negyvenes korosztálynak is kedvencévé vált. A 
Scarabeus együttes mindig is Gödhöz tartozónak érezte magát, bár 
fennállásuk során bejárták az országot, eljutottak Csehszlovákiába, 
Ausztriába, Hollandiába, a hazai fellépések jelentették-jelentik szá
mukra a legkellemesebb elfoglaltságot, hiszen majdnem mindegyik 
vendégük személyes ismerős. Újabban a közönség túlnyomó része 
fiatalokból áll, akik hamar megszerették Baraczka Gergelynek, az 
együttes háziszerzőjének dalait, a Páros ujjú patást, a Romantikus 
srácot, vagy Renit. A zenekart tényleges és tiszteletbeli gödiek al
kották a kezdetektől fogva. Az eltelt immár 35 év alatt az együttes 
életében természetes és tragikus változások előfordultak, amelyek 
után változott a felállás. A leghosszabb idő változatlan összeállítás
sal az 1977 és 1996 közötti 19 év volt a Halmi Gábor, Horváth Ist
ván, Pintér József és Szalai Péter összetételben. Sajnos a halál két 
alapítótagot elszólított, 1996-ban Pintér József hosszú, súlyos be
tegség után, 2006-ban Halmi Gábor tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A zenekar alapító tagjai
Halmi Gábor (szül. év: 1953) 
Horváth István (szül. év: 1950) 
Nagy János (szül. év: 1947) 
Pintér József (szül. év: 1951)

billentyű, ének 
basszusgitár, ének 
dob
gitár, ének
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A zenekar alapító tagjai.
Balról jobbra: Horváth István, Halmi Gábor és Pintér József 1970-ben.

K i m ettő l-m eddig  já ts zo tt  a Scarabeusban?

Dobosok: Nagy János 1972-73, Szabó László 1973-75,
Donászy Tibor 1975-76, Barna Zoltán 1976-77,
Novák József 1977, Szalai Péter 1977- 
Billentyűsök: Halmi Gábor 1972-2006 (t 2006),
Gyöngyösi Gábor 2006-
Gitárosok: Pintér József 1972-1996 (t 1996),
Baraczka Gergely 1997-, Horváth Tibor 1998 -  
Basszusgitár: Horváth István 1972-

Jelen leg i tagok  (2008)

Baraczka Gergely (szül. év: 1973) 
Gyöngyösi Gábor (szül. év: 1980) 
Horváth István (szül. év: 1950) 
Horváth Tibor (szül. év: 1979) 
Szalai Péter (szül. év: 1954)

gitár, ének 
billentyű, ének 
basszusgitár, ének 
gitár, ének 
dob
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A banda 2000-ben.
Balról jobbra: Szalai Péter, Koréh Ferenc, Horváth Tibor, Horváth István, 

Emmer János, Halmi Gábor.

A zenekar kiemelt gödi fellépései: általában a város társadalmi 
ünnepségein (Május 1., Aug. 20., gyermeknap, EU csatlakozás ren
dezvénye) felléptek. Öt éven keresztül, amíg megrendezésre került, 
minden Nyámyitó hétvégén zenéltek. 1994 óta majdnem minden 
évben megtartották a nyárbúcsúztatót a Gödi Homokszigeten. A 
GSE Kajak szakosztályának kiemelt rendezvényén, a Göd-Kupán 
nemcsak zenével, hanem hangosítási technikával is közreműködnek 
már szinte a kezdetek óta.

F. m.: Az együttesnek 2000-ben Göd Önkormányzatának támo
gatásával megjelent egy lemeze, két régi eredetű saját, valamint egy 
marék magyar és külföldi dallal.

A zenekar életéről szóló képek, a várható fellépések és bárki ál
tal elhelyezett vélemények a www.scarabe.us honlapon találhatók.

http://www.scarabe.us
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A scarabeus CD külső előlapja

A Scarabeus leggyakrabban játszott dalai

A dalok címe A dalok eredete
1 A 67-es úton Republic
2 Afrika KFT
3 Az első villamos Fonográf
4 Az utcán Illés
5 Azok a boldog szép napok Beatrice
6 Ciao Marina Hungária
7 Csavard fel a szőnyeget Hungária
8 EDDA blues EDDA
9 Elizabet KFT

10 Fáj minden csók Illés
11 Gyere, gyere velem táncolni Scarabeus
12 Ha itt lennél velem Republic
13 Ha még egyszer láthatnám Republic
14 Kéglidal Illés
15 Mielőtt végleg elmegyek Bikini
16 Ne gondold Illés
17 Neked írom a dalt LGT
18 Nyolc óra munka Beatrice
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19 Óh, kisleány Omega
20 Ó még csak most 14 LGT
21 Petróleumlámpa Omega
22 Pocsolyába léptem Takács Tamás DBB
23 Reggie a csodaszarvasról Scarabeus
24 Reni Scarabeus
25 Régi csibészek Omega
26 Részegen ki visz majd haza5//cm/
27 Romantikus srác Scarabeus
28 Szállj el kismadár Republic
29 Szerelemvonat Demjén Rózsi
30 Szeretni valakit valamiért Republic
31 Újra itt van Illés
32 Utazás Illés-Fonográf
33 Utcabál Hungária
34 Zakatol a vonat Takács Tamás DBB
35 A kicsi, a nagy, az Artúr.. . LGT
36 Embertelen dal LGT
37 Közeli helyeken Bikini
38 Little Richard énekel Illés
39 Tetovált lány Deák Bili Gyula
40 A few dollars more Smokie
41 All when the saints Bili Haley
42 Blue suede shoes Elvis Presley
43 Bom to be wild Steppenwolf
44 Can't buy me love Beatles
45 Devil in disguise Elvis Presley
46 Hey mambó Bill Haley
47 House of rising sun Animals
48 I saw her standing there Beatles
49 Imagine John Lennon
50 It's all over now Rolling Stones
51 Jailhouse rock Elvis Presley
52 King of the road Roger Miller
53 La bamba (Twist and shout Los Lobos) Beatles
54 Let it be Beatles
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55 Long tall sally Little Richard
56 Oh Carol Neil Sedeka
57 Red House Jimi Hendrix
58 Satan boogie Bill Haley
59 Twist again Chubby Checker
60 Walk of life Dire Straits
61 Who'll stop the rain Creedence Clearwater

Revival
62 Black night Deep Purple
63 Hey Joe Jimi Hendrix
64 Honky-tonk woman Rolling Stones
65 Johnny B Goode Chuck Berry
66 Knockin' on Heaven's door Guns 'n' Roses
67 Long train running Doobie Brothers
68 Purple rain Prince
69 Rock around the clock Bill Haley
70 Route 66 Rolling Stones
71 Since I don't have you Guns 'n' Roses
72 Smoke on the water Deep Purple
73 Wild Thing Troggs
74 You really got me Kinks

- m |
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A Scarabeus együttes tagjainak szócikkei

Jelmagyarázat a szócikkben hasz
nált adatokhoz Hl. félkövér betűk
kel írt rövidítésekhez:

A VEZETÉKNÉV Keresztnév
és foglalkozás utáni helynév és 
dátum a személy születési helyét 
és keltét jelöli. Utána, ha van, az 
illető kitüntetései, díjai szerepel
nek. A betű rövidítések a követke
zőket jelentik: Sz.: szülei; H.: há
zastársa, a házastárs neve mellett 
a házasságkötés éve; Gy.: gyer
mekei, a gyermek (ek) neve mel
lett a gyerek (ek) születési éve. T.: 
tanulmányai, É.: élete -  azaz 
munkahelyi-zenei karrierje, va
gyis a legfontosabb munkahelyei, 
beosztásai, munkakörei, zenekarai 
és kedves szabadidő tevékenysé
gei. Fm.: fő művei, alkotásai -  a 
szócikkben szereplő személy által 
létrehozott legfontosabb értékek.

BARACZKA Gergely kreatív
igazgató, zenész (gitáros-énekes). 
A Scarabeusnál töltött éveinek 
száma: 11. Budapest, 1973. 10.
04. Sz.: B. Tamás, közlekedés- 
mérnök; Milánkovits Edit, óvónő. 
Szülei Alsógödön élnek, édesany
ja 1978 óta foglalkozik gyerekek
kel gödi óvodában. Apai nagyszü
lei közismert és nagy tiszteletben 
álló alsógödi pedagógusok voltak: 
nagypapája, Baraczka Tivadar

(1907 -1964) az alsógödi általá
nos iskola matematika-fizika ta
nára, igazgatóhelyettese és igaz
gatója (1949-54 között), nagyma
mája, szül. Gedeon Irén 
(1913-1984) óvónőként dolgo
zott. H.: Leposa Dóra, 2005. Gö
dön élnek. Gy.: Teréz, 2006. T.: 
1988-ban végzett a Huzella Tiva
dar (akkoriban Kilián György) ál
talános iskolában, 1992-ben érett
ségizett a Bolyai János Elektroni
kai Szakközépiskolában, majd a 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola szolnoki tagozatán, rek
lám szakirányon szerzett diplo
mát, 1995-ben. Mivel főiskolai ta
nulmányainak végzése közben 
huzamosabb ideig Szolnokon tar
tózkodott, jól megismerte e Tisza 

parti várost. 
Erre az idő
szakra máig 
is szívesen 
em lékszik 
vissza. É.: 
Zenéléssel 
egészen fia
tal kora óta 
foglalkozik, 
már gyerek
korában fu

rulyázott, legszívesebben egy fán 
ülve. A Scarabeus-i megelőzően 
zenélt a főiskolán, tagja volt az 
ugyancsak gödi fiatalokból álló
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Zajongó Angyaloknak, később 
énekelt a Gold zenekarban. A 
Scarabeus-hoz Pintér József ala
pító tag halála utáni évben került, 
1997-ben, és azóta is itt játszik, 
azaz már 11. éve. O a szerzője a 
zenekar újabb saját dalainak. Pol
gári foglalkozása reklámszakem
ber. Megfordult számos reklám
cégnél, nyert hazai és nemzetközi 
díjakat munkáival. Mostanában 
foglalkozik az önállósodás gondo
latával. Kedvenc sportjai: kajak, 
bicikli, squash, biliárd. F.m.: A 
Lassúzni kéne, a Reni és a Ro
mantikus srác c. dalok szerzője, 
ül. a Reggie a csodaszarvasról c. 
dal társszerzője.

BARNA Zoltán zenész (dobos). 
A Scarabeusnál töltött éveinek 
száma: 2. 1950-ben született. Is
koláinak elvégzése után hosszabb 
időn át Csehszlovákiában élt. A 
külföldön töltött időszakban cseh
szlovák zenekarokban gitározott, 
a dobot hangszeréül később vá

lasztotta. A 
Scarabeus- 
ban 1976- 
77 között 
játszott. O 
volt az első 
főállású ze
nésze a ze
nekarnak, 
más mun- 
k a h e 1 y e

nem volt. Az együttes fellépései 
általában hétvégére korlátozódtak 
és ez nem volt elég Barna Zoltán 
megélhetésére, így került sor tá
vozására. Később a Bojtorján 
együttesben dobolt. Nem volt gö
di lakos.

DONÁSZY Tibor zenész (gitá
ros-énekes). A Scarabeusnál töl
tött éveinek száma: 2. Budapest, 
1955. November, 7. Sz.: D. Fe
renc, Bogenrieder Irma. Nevelő
apja, Donászi Ferenc dr. történe

l em- l a t i n  
szakos ta
nár hosszú 
időn át a 
budapest i  
Eötvös Jó
zsef Gim- 
n á z i u m 
igazgatója, 
majd az új
pesti Köny
ves Kálmán 

Gimnázium tanára 1961-től 1970- 
ben bekövetkező haláláig. H.: 
Élettársi kapcsolatban él Kiss 
Andreával. Gy.: Dorottya, 2001. 
T.: Tibor gyermek -  és fiatalkorát 
Gödön élte. Az Alsógödi Általá
nos Iskolában 1970-ben végzett, 
majd az Újpesti Faipari Szakkö
zépiskolában 1974-ban érettségi
zett. É.: Mindössze egy évet dol
gozott a faipari szakmában (az Is
kolabútor és Sportszergyárban),
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majd főállású zenész lett. Bár szü
lei kedvéért elvégezte a faiparit, 
lélekben mindig zenészi pályára 
készült. Már fiatalon nagyon kép
zett dobos volt. A Scarabeus-ná\ 
két évet töltött el 1975-től. Ezen 
időszak alatt dobolt a Magyar 
Néphadsereg Honvéd Művész- 
együttesében is. 1976-ban barát
ként váltak el. Tibi egyre feljebb 
került: játszott a Beatrice zenekar
ban és tíz éven át az Eddában is. 
Az Edda után a P.Mobil, a 
Tunyogi Rock Bánd, a Gépfolklór 
és a Hard zenekarok tagja lett. A 
szakma többször választotta őt az 
ország legjobb rockdobosának. 
Jelenleg családjával együtt 
Abonyban él.

GYÖNGYÖSI Gábor zongora 
készítő, zenész (billengyűs-éne- 
kes). A Scarabeusnál töltött évei
nek száma: 2. Szentes, 1980. 01.
03. Sz.: Gyöngyösi Gyula, gé
pészmérnök; Papp Zsuzsanna, 
vegyész.. H.: Nem nős még. Gy.: 

N i n c s e n  
g y e r e k e . 
Tagság és 
életkor te
kintetében 
a Scarabe- 
us együttes 
l e g f i a t a 
labb tagja. 
T.7 Az A1- 
f ö l d ö n .

Kunszentmártonban nevelkedett, 
itt járt általános iskolába, érettsé
gijét pedig a szolnoki Tiszaparti 
Gimnáziumban tette le az ének
zene tagozatos osztályban. Nyolc
évesen kezdte megismerni a zon
gorát, de az élő zene varázsa csak 
16 évesen találta meg, amikor el
ső zenekara, az Emeretta elhívta 
őt játszani. Az érettségit követő
en, 1998-ban Budapestre költözik 
a családjával. Ekkor kezdi el a ta
nulmányait a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Egyetem Hangszerész- 
képző Iskolájában, zongorakészí
tő szakmában, amelyet 2000-ben 
Szakmunkás Bizonyítvánnyal fe
jez be. E.: Közben érkeznek az el
ső pesti lehetőségek a billentyű
kön való hangkeltésre. Játszik 
színházi árokban, majd zenekar is 
akad végre, a Gold, ahol megis
meri Baraczka Gergőt. Innentől 
kezdve együtt nyomják a funky-t. 
Néha kimegy Gödre egy kis 
Scarabeus bulira, ahol közben 
meg is jegyzi magában, „milyen 
jó kis hely ez a Göd”. Ekkorra 
már a Kőbányai Zenei Stúdió hall
gatója, ahol sok olyan munka- és 
baráti kapcsolat születik remek 
muzsikusokkal, amelyeknek kö
szönhetően mára elfoglalt billen
tyűs a fővárosban, sok zenekar 
hívta, hívja. Közben tesz egy kis 
kitérőt nemzetközi vizekre, óce
ánjárón is zenél egy kicsit. A 
Scarabeus mellett jelenleg Póka
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Angéla zenekarában, a Chiejfo- 
undation-htn, ill. a G-beer, a 
Hard, illetve az Eleven nevű zene
karokban is játszik -  ez utóbbiban 
Somló Tamás társaságában. Az 
évek során Göd a második ottho
nává vált, ahogyan a Scara' is az 
egyik legkedvesebb kikapcsoló
dás számára. Nem titkolt terve, 
hogy elsődleges otthonná váljon 
számára Göd...

HALMI GÁBOR technikai mun
katárs, zenész (billentyűs-énekes). 
A Scarabeus együttes egyik alapí
tó tagja. A Scarabeusnál töltött 
éveinek száma: 34. Budapest, 
1953.09.30. Sz.: Dr. Halmi Mik
lós tanár; Wurfer Magdolna. Test
véreivel, Magdolnával, Miklóssal 
és szüleivel Alsógödön, a Hajas 
vendéglő közelében éltek. H.: Ta
más Anikó banktisztviselő, 1980. 
Gy.: Anikó, 1982; Viktória, 1988. 
T.: Az Alsógödi Általános iskolá
ban 1968-ban végzett, majd Buda
pesten a Wesselényi M. Szakkö
zépiskolában 1972-ben érettségi
zett. É.: A MÁV Tisztképző Inté
zet technikai munkatársa lett, az 
oktatáshoz szükséges műszaki be
rendezések üzemeltetését ő bizto
sította. A munka tanulás és munka 
mellett a zenélés nagyon fontos 
volt számára. Az alsógödi iskolár 
bán Szalai Péterrel egy osztályba 
jártak. Már tinédzser korukban 
együtt bontogatták szárnyaikat

Pintér Józseffel, így mikor 1972- 
ben a zenekar elődjének számító 
Q Rhytm and Blues gitárosa, majd 
énekese távozott, más nem is jö
hetett számításba, mint ők ketten. 
Gábor a szintetizátor előtti világ
ban zongorán játszott és ő volt a 
zenekar hangja, a dalok túlnyomó 
részét ő énekelte. Igen megbízha
tó volt, az együttes fellépéseiről 

csak sorka
tonai szol
gálat miatt 
hiányzot t  
időnként ,  
1 9 7 5 - 7 7  
között. 
Hangszeres 
és énektu
dása nem 
tette őt el- 
bizakodot- 

tá. Mindenkivel kedves, közvetlen 
volt, a zenélést, mint igazi szolgá
latot teljesítette, és ő maga is örö
mét lelte benne. Szerette a fut
ballt, fiatal korában játszott a gödi 
egyesületben, nem egyszer fordult 
elő, hogy valamelyik vidéki fellé
pés után egyenesen a pályára ve
zetett az útja.. 2006 március 19- 
én, egy vasárnap délután, szívro
ham következtében Váratlanul érte 
a halál, hatalmas űrt hagyva maga 
mögött a családjában és a zene
karban. Halála után a Scarabeus 
már nem lehet olyan, mint vele 
volt. Az a harmincnégy év, amit a



Gödi Almanach 259

Scarabeus-hm zenélt, kitörölhe
tetlenül ott marad az együttes és -  
bizonyára -  Göd életében is.

HORVÁTH István távközlési 
szakágazat vezető, zenész 
(basszusgitáros-énekes). A Scara- 
beus egyik alapító tagja, legidő
sebb zenésze (vezetője), az előd
zenekarban, a Q Rhytm and Blues- 
ban is játszott. A Scarabeusnál 
töltött éveinek száma: 36. Buda
pest, 1950.06.12. Sz.: H.Lajos, 
Zalaistvándról került fel Pestre 
dolgozni, a Landler J. Járműjavító 
lakatos csoportvezetője (1904 
-1984); Ürge Ilona (1914-2005). 
István édesanyja Csallóközből 

származott, 
a Pozsony
hoz közeli 
Szencen élt 
szüleivel,  
rejtély ma
radt, hogy 
került ösz- 
sze édesap- 
j á V  a 1 , 
1944-ben 
házasodtak 

össze. Három gyerekük lett: Ist
ván, a bátyja, Lajos, aki 1947-ben 
született és MÁV oktatótiszt lett, 
és Ilona húga, aki 1952-ben 
született.. H.: Gyeskó Margit, 
1979 (elektroműszerész). Gy.: Ti
bor, 1979 (könyvelő lett és ze
nész); Judit, 1982 (az ELTE angol

tanári szakán 2008-ban végez). 
T.: István születésétől fogva, 
megszakítás nélkül gödi polgár. 
Az Alsógödi Általános Iskolában 
(a Huzella Tivadar Ált. Isk. jog
elődjében) 1964-ben végzett, ez
után Újpestre a Landler Jenő Gép- 
és Híradásipari Technikumba járt, 
ahol 1968-ban érettségizett. Első 
munkahelye a Telefongyár volt, 
ahol mint technikus dolgozott. Ez
után a sorkatonai szolgálatot elke
rülendő a MÁV-hoz ment dolgoz
ni műszerésznek, olyan beosztás
ba, ami felmentést jelentett szá
mára a katonaság alól. Ehhez 
nyolc évi szolgálatot kellett bevál
lalnia, de végül is bevált a munká
ja, mert a cégnél maradt évtizede
kig. 1989-ben művezető lett, 
1997-ben szakágazat vezető. Bár 
ő nem változtatott azóta sem mun
kahelyet, a cége azóta többször 
cserélt nevet és gazdát. A magá
nosítás jegyében a szervezeti egy
sége TBESZ néven (Távközlési és 
Biztosítóberendezési Építő és 
Szolgáltató Kft.) kivált a MÁV- 
ból, noha .ma is ugyanazt a mun
kát végzi a MÁV részére és az ő 
beosztása sem változott. Azt lehet 
tehát mondani, hogy nagyon hűsé
ges ember, hiszen élete második 
munkahelyén van még mindig -  
1970 óta immár 38. éve. Ez a hű
ség mutatkozik meg a házasságá
ban és zenei életében is. Ez persze 
nem csak rajta múlott, hiszen az
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alapító társak közül csak Nagy Já
nos ment el saját döntés alapján, 
ketten közülük a sors akaratából 
távoztak -  már nem élnek. így ő 
az egyetlen hangszeres, aki a kez
detektől benne van a mai Scara- 
beus-h2í\\. A zene és a gitár hangja 
a Shadows és a Beatles színrelé
pésekor kerítette hatalmába. Au
todidakta módon sajátította el a 
hangszer kezelését. 1966 óta ját
szik közönségnek. Eleinte gitáron 
játszott,' basszusgitáros 1969-ben 
lett belőle. Szabadidejét általában 
a Duna mellett tölti, nyáron fürdő
zéssel, kenuzással és sátorozással, 
télen, ha van jég, korcsolyázik, a 
maradék évszakokban egyszerűen 
csak végigsétál a szigeten, ahova 
legtöbbször Vili is elkíséri, hűsé
ges (keverék) kutyája. Természe
tesen jó világot látni is. Göd mel
lett a földön számára másik ked
ves (kissé nagyobb) város, ahol 
még nagyon szeret lenni: London. 
De a legszívesebben Gödön, vagy 
a környéken zenél, és élvezi a ré
gi ismerősök látványát a közönség 
között.

HORVÁTH Tibor könyvelő, ze
nész (gitáros-énekes). A Scarabe- 
usnál töltött éveinek száma: 10. 
Jelenleg ő a Scarabeus második 
legfiatalabb tagja. Budapest, 
1979.12.22. Sz.: H.István, távköz
lési szakágazat vezető, zenész; 
Gyeskó Margit ((elektroműsze

rész). H.: nőtlen. T.: Az alsógödi 
Kilián György Általános Iskolába 
járt, ami közben felvette a Huzella 
Tivadar tudós nevét. így a 
„Huzellában” végzett 1994-ben. 
A váci Piarista Gimnáziumba járt. 
Itt érettségizett 1998-ban. Ezután 
OKJ szakmai kurzusokon előbb 
(2001-ben) pénzügyi-szakügyin
tézői, majd (2003-ban) mérlegké
pes könyvelői képesítést szerzett. 
2003. decemberétől 2007. áprili
sáig a Gödi Önkormányzatnál 

könyvelői  
munkakör
ben dolgo
zott. 2005. 
óta a Kodo- 
lányi János 
E ő i s k o l a  
gazdálko
dási szaká
ra jár, ahol 
2009-ben  
végez köz

gazdászként. Születésétől kezdve 
Gödön él. Gyerekkorától fogva 
közel állt a Scarabeushoz, elsősor
ban ennek hatására kezdett el gitá
rozni 17 évesen, édesapjától és 
barátaitól eltanulva az akkordo
kat. Akkor csatlakozott az alsógö
di katolikus énekkarhoz, ahol az
óta gitárosként kíséri dalaikat 
.Nem sokkal később, 1998-ban az 
élet úgy hozta, hogy a 
Scarabeusban szükség lett még 
egy gitárosra, mivel Baraczka
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Gergő a munkájában bekövetke
zett változások miatt nem tudott 
minden fellépésen megjelenni. A 
zenekar ettől kezdve működik két 
gitárossal. A hétköznapi életben 
Tibor könyvelőként dolgozik. O 
is, mint édesapja -  és legtöbb szü
letett gödi -  nagyon szereti Gödöt 
és a Dunát. Kedvenc időtöltései a 
zenehallgatás (Stevie Ray 
Vaughan, Fink Floyd, Dream 
Theater), biciklizés és fényképe
zés. Jelenleg az Olitax könyvelő 
irodánál dolgozik.

NAGY János zenész (dobos). A 
Scarabeusnál töltött évek száma: 
2. 1947-ben született, Horváth Ist- 

V á n n a 1 
együtt ját
szottak a Q 
Rhytm and 
BlueshsiW.. 
Gödön élt, 
s z e m b e n  
szomszédja 
D o n á s z y  
Tibor volt, 
aki tőle les
te el a do

bolás alapjait. A hangszert meg
bízható módon kezelte, 1973-ban 
távozott az együttesből, pályafutá
sát más zenekarban folytatta. Az a 
hír járja, hogy néhány éve meg
halt.

NOVAK József zenész (dobos). 
A Scarabeusnál töltött éveinek 
száma: 1. 1951-es születésű, bu
dapesti lakos. Ha olyan hangulata 
kerekedett, csodákra volt képes a 
dob mögött. 1977-ben jött és 
ugyanebben az évben távozott is 
egy hosszabb időtartamú külföldi 
szerződés okán. Novák József és a 
Scarabeus azóta sem találkozott, 
de haragról, sértődésről szó sincs.

PINTÉR József gépipari techni
kus, zenész (gitáros-énekes). 
Scarabeusnál töltött évek száma: 
24. Bp., 1951.12.23. -  Alsógöd, 
1996.10.12.) A Scarabeus egyik 
alapító tagja. Sz.: Doromlási Pin
tér József festőművész (1910 -  
1978) és Ilkey Irén. Ketten voltak 
testvérek, nővére Irén már régóta 
Budapesten él. Élete utolsó évei
ben, amikor súlyos betegségtől 
szenvedett Bilkó Magdolna, egy
kori általános iskolai osztálytársa 
törődött vele. Gy.: gyereke nem 
lett. T.: Az Alsógödi Általános is- 

k ó l á b a n  
1966-ben 
v é g z e t t .  
Ekkor a vá
ci Gépipari 
T e c h n i - 
kumba irat
kozott be, 
ahol 1970- 
ben érettsé
gizett tech-
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nikusként. É.: Az Egyesült Izzó 
volt az első munkahelye, ahol mű
szaki rajzolóként alkalmazták, így 
a végzettségének jobban megfele
lő munkakört keresett és az Új
pesti Közért energetikusa lett. Ez
után még számos munkahelye 
volt, igazából nem találta meg a 
helyét. Élete utolsó éveiben a Gö
di Önkormányzatnál volt köz
munka felügyelő. Alapjában nem 
műszaki alkat volt, nem érezte jól 
magát a polgári foglalkozásaiban. 
A zenében talált örömet. Halmi 
Gáborral együtt kezdtek zenélés
sel foglalkozni és együtt csatla
koztak a Scarabeus-hoz is 1972 
végén. Józsi nagy zenei érzékkel 
és hegedűtudással rendelkezett, 
ennek alapján kitűnően kezelte a 
gitárt, játéka egyéni volt. Az igaz, 
hogy a munkahelyekből, ahol 
megfordult, bő listát lehetne felál
lítani, de együttese végig a 
Scarabeus maradt. Magánélete 
nem volt túl sikeres, házassága 
nem tartott sokáig, gyermeke nem 
született későbbi kapcsolataiból 
sem. Életvitele amolyan két végén 
való gyertyaégetéshez hasonlított, 
mintha sejtette volna, hogy évek
ből nem túl sok jut majd neki. 
Mint oly sok gödinek, neki is ked
venc helye volt a Duna. Talán a 
lelke lett nyugodtabb a parton, 
mint ahogyan az a zenélés közben 
is látszott rajta. Keze alól, a gitár
jából huszonnégy éven át jöttek

elő az oly sok embernek kellemes 
érzést nyújtó dallamok. A gitárja 
hosszan tartó, súlyos és -  Józsi 
esetében -  gyógyíthatatlan beteg
ség után 45 éves korában hallga
tott el végleg.

SZABÓ László zenész (dobos). 
Scarabeusnál töltött évek száma:
3. 1950-es születésű, budapesti la
kos volt, mikor Nagy János távo
zása után egy újpesti klubban 
többszöri alkalmi közös fellépést 

k öve t ően  
eldöntötték, 
hogy együtt 
folytatják. 
Az együttes 
é l e t é n e k  
egyik legsi- 
ke r e  sebb 
k o r s z a k a  
datá lódik 
1 9 7 3 - 7 5  
közé, Lász

ló Scarabeus-tagsági idejére. Az 
együttes pályája felfelé ívelt, egy
re gyakrabban jutottak be orszá
gos hírű helyekre (BME Várklub, 
Budai Ifjúsági Park, Közgáz klub 
stb.) és járták az országot. Nagyon 
pontos, megbízható játéka volt, 
biztos alapra épült a zene. Szabó 
László 1975-ben távozott el a ze
nekarból és az országból, Kanadá
ba.
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SZALAI Péter kertész technikus, 
hálózati koordinációs referens, ze
nész (dobos). A Scarabeusnál töl
tött éveinek száma: 31. Alsógöd 
(a XI. utca) 1954.augusztus 14.. 
Sz.: S zalai Ferenc vízvezeték sze
relő (1924 -  1990), Kozákh Rozá
lia (1927), óvodai dolgozó, aki 
sok-sok alsógödi gyerek szeretett 
dadusa volt. Szüleivel, két testvé
rével, Ferenc bátyjával és Rózsa 
nővérével a Lánchíd utcai dom
bon lévő Duna felöli társasházban 
éltek, ahol ma is lakik. H.: elvált. 
Gy.: Szabolcs, 1982 (eredeti fog
lalkozása autófényező) T.: Az 
alsógödi Általános iskolában
________________ 1968-ban

v é g z e t t . , 
majd utána 
a Budapesti 
Mezőgaz
dasági és 
Kertészeti 
T e c h n i - 
kumba járt, 
ahol 1972- 

________________ ben érettsé
gizett. É.: 

1976-78 között a Magyar Hor
gász Szövetségnél Dolgozott. A 
Scarabeus együtteshez 1977 nya
rán került, Novák József távozása 
után. Halmi Gáborral és Pintér Jó
zseffel már játszott együtt a 
Scarabeus előtti időkben, szintén 
gödi zenekar tagjaként. Helyi la
kos ő is, leszámítva két rövidebb

▼

időszakot, mikor fiatal házasként 
első feleségével Dunakeszin, a 
másodikkal Vácon élt. Második 
házasságából, mely azóta felbom
lott, született fia. Péter szintén a 
vizet kedvelő emberek közé tarto
zik, bár kissé más módon, mint a 
többiek: ő horgászni szeret na
gyon. Munkahelye is „vizes”, a 
budapesti „Vízgyárban” (Fővárosi 
Vízművek) dolgozik, keresi a lyu
kakat a csövön (hálózati koordi
nációs csoport tagjaként a csőtö
rések kijavításának szervezésével 
foglalkozik). Társaságban szeret 
anekdotázni, színes történetei 
vannak. A Scarabeus összesen hét 
dobosa közül magasan a leghosz- 
szabb „szolgálati időf ’ tud felmu
tatni, ezzel a zenekari tagság 
hosszának ranglistáján a negyedik 
helyet foglalja el.
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Akik a háttérben dolgoznak:

EMMER János technikus. 1964- 
ben született. A Scarabeusnál töl
tött éveinek száma 28. Az ORFK 
műszaki távközlési szakembere, 

hivatásos 
állományú. 
1980 óta 
technikus a 
Scarabeus
nál. Mind
össze tizen
hat éves 
volt, mikor 
elkezdte.

FERBERT József szállítási vál
lalkozó. A Scarabeusnál töltött 

é v e i n e k  
száma 23. 
1985 óta 
szállítja a 
zenekar be
rendezését 
és tagjait a 
fellépések 
színhelyé
re.

KORÉH Ferenc technikus. Jász
berény, 1947.01.24. A Scarabeus
nál töltött éveinek száma 36. 
A Belügyminésztérium távközlési 
szakembere volt hivatásos állo
mányban. 2007-től nyugdíjas.
____________ A Scarabe-

us techni
kusa a ze
nekar első 
p e r c é t ő l  
kezdve, így 
ő a Scara- 
beus leg
idősebb és 
egyik legré
gebbi tagja 
H o r v á t h  
I s tvánnal  
együtt.
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A Scarabeus a Homokszigeten 2007. augusztus 19-én

Ugyanott a táncoló közönség
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EMLÉKLAP
MADARAK ÉS FÁK NAPJÁRA

MAr>ARAk. é s  FÁKL NA^A 
MígíKviLéteízés és ¿t^Lé ize zés.

MAí^YAR.J<í.lÁT ir m a  f o r r á s  
2̂ íX)S. v\A.á\uS, ±0.

2 0 1 .  SZ.
L O S O N C .Z .Y  I S T V Á N  

Csíirleészcsfl-pflt 
öregcserteész

IN  M 6 M O R .IA M
O L tiA l.- M IH A L Y  15 2 -t  2 0 0 ?

K IS H O M T I I S T v A n) 1 5 2 K 2 0 0 ?  

» é c s y  kAROL-Y 15 10  20 0?

<iRM.ReR. 6D6 1332 - 200/
C .S O M O R  T 1R O R  1 5 2 S  200ff

Göd város cserkészcsapata hagyományosan -  mint évtizedeken át 
-  idén is a Nógrádverőce -  Magyarkúti, JRMA-FORRÁSNÁL” kö
szönti a tavasz legszebb természeti ünnepét, a MADARAK ÉS FÁK 
NAPJÁT.

Több éven át a Felsőgödi Munkás Dalkör közkedvelt ,JMA- 
GYARKÚTI DALOSHÁZÁNÁL” vidám hangulatú összejövetele
ket tartott a csapat öregcserkész raja.

Ma már a ,JDALOSHÁZ” bontásra ítélt romos épülete emlékeztet 
a régi MADARAK ÉS FÁK NAPI lelkes, boldog találkozásokra.

Egy-két éve még a magyarkúti összejövetelen harmincan-negy vé
nén jelentek meg és szórakoztak felidézve a felejthetetlen ifjúságot.

Az „IRMA-FORRÁS” mellett fájó szívvel emlékezünk a közel
múltban eltávozott öregcserkész testvéreinkre, akikkel nemrég még 
együtt ünnepeltük a MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT.
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Utóirat:

Csiszár Gyuszi adta meg a MADARAK ÉS FÁK NAPI emléklap 
, JN MEMÓRIÁM” oldalának a névsorát, és vele beszéltem meg a la
pok elkészítésének időpontját is!

A május 10-i magyarkúti öregcserkész találkozón sajnos már nem 
tudott megjelenni! Nem sejtette, hogy utólag ő is az „IN MEMÓRI
ÁM” névsorára feliratkozik:

CSISZÁR GYULA 1927-2008
Szomorúan írom ezeket a kiegészítő sorokat búcsúzva tőle is a 

szeretett cserkészparancsnoktól.

Jó munkát az egekben és békés pihenést!

2008. július

2003. augusztus 31. Göd-alsó. 
Öregcserkész találkozó -  ahol még együtt voltunk.

N agyréti Tam ás öregcserkész
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Több évtizeddel ezelőtt a Duna 
medréből emelte ki egy kotróhajó 
az öntöttvas ágyúcsövet. Az alsógö
di iskola szertárába került. Az 
ágyú mögött Kovács Gyula mér
nök szakértő, aki felhívta a figyel
met az ágyúcsőre. Tőle balra 
Bencsik Kálmán az ágyú helyreál
lítója látható.


