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Markó József

Köszöntő

K

ét évfordulót is ünneplünk az idén: 20 éve, 1994-ben
jelent meg az első Gödi Almanach, és az eltelt két évtized során 15 kötetesre bővült a város helytörténeti
kiadványsorozata.
Büszkeség a városnak, hogy ilyen gazdag helytörténeti
anyagot mondhat magáénak! Fontos lenne megtalálni annak
a módját, hogy közkinccsé váljanak az almanach köteteiben
megjelent tanulmányok, s hogy minél többekhez eljusson ez
a kiadványsorozat, amely a szülőváros szeretetét, az összetartozás tudatát erősíti.
A Gödre költőzők, az idetelepülők „gödivé válását”, kötődését a városhoz az alapozhatja meg, ha megismerik azt a helyet,
ahol élnek. Fontos lenne, hogy a gödi iskolákba is eljussanak
a Gödi Almanach kötetei a fiatal generáció helyi kötődésének,
helyismeretének erősítése érdekében.
Azt hihetnénk, hogy a korábbi 15 kötetben már minden
fontos téma terítékre került, ám az idén is kiderült: még mindig rengeteg újdonsággal tud szolgálni a helytörténet iránt elkötelezett szerzők társasága, akikhez a fiatalabb generációból
is többen csatlakoztak a 16. Gödi Almanach lapjain.
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Városunkban erősek a civil közösségek, s az almanach szerzőinek köre is egy ilyen összetartó civil közösség. A helytörténet iránt elkötelezett, a város értékeit ismerő és másokkal is
megismertetni kívánó, Gödhöz erős szálakkal kötődő alkotói
csoport.
Kettős jubileumot ünneplünk tehát – idén 15 éves a város:
a mostani kötet az egykori község, a későbbi nagyközség életéből és a várossá válás folyamatának időszakából is felmutat
történeteket.
A távolabbi múlt mellett idén már több fejezetben is feldolgozzák a szerzők közelebbi múltunk arra érdemes mozzanatait. Többek között Göd csatornázásának kezdeti lépéseit,
a művelődési ház 20 éves múltra visszatekintő képzőművészeti alkotótáborának történetét, az alsógödi csónakház építésének és a GSE kajak-kenu szakosztályának történetét, a Dunakutató Állomás idén véget ért gödi éveinek emlékeit.
Most először melléklettel is bővült az almanach. A Nemeskéri család történetének egy-egy szakaszával minden korábbi kötet is foglalkozott. Idén Mühlbacher István egy kisebb
könyvnyi anyaggal gyarapítja ezt az irodalmat, forrásmunkát
kínálva ezzel azoknak a történészeknek, akik a jövőben kutatni szeretnék a Nemeskériek életét.
A 16. Gödi Almanach gazdag képanyaggal, színes kivitelben, megújult formában jelenik meg, méltó keretet adva a 26
szerző önzetlen munkájának.
Köszönetet mondok minden szerzőnek, a szerkesztőnek, valamennyi közreműködőnek. Bízom abban, hogy lesz folytatás.
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Á

ltalános iskolás koromban, talán a harmadik osztályban az egyik környezetismeret-órán a tanárnő megkérdezte, hogy miért nem önti el Gödöt soha az árvíz, még akkor sem, ha magas a Duna. Segítségképpen annyit
mondott, gondoljunk arra, hogyan lehet lejutni az alsógödi
strandra. Erre rögtön beugrott a „tudományos” válasz, és már
jelentkeztem is: „Mert sok lépcső van!”
Aki ismeri a gödi folyópartot, az jól tudja, hogy az egykori
szeszgyár helyétől, a Köztársaság út végétől dél felé végig magaspart szegélyezi a Dunát. Ez a közvetlen magaspart szinte
megszakítás nélkül egészen a dunakeszi Duna sorig tart. Legtöbb helyen több mint 10 méterrel emelkedik az átlagos vízszint fölé, így valóban egyetlen árvíz sem képes elönteni a már
beépített, biztonságos magasságban lévő területet.
Miért ilyen Gödnél a part? Miből áll ez a fal, és miért nem
mosta még lankásra az évezredek óta itt hullámzó Duna?
Ezekre a kérdésekre kerestem a választ.
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1. kép.	A beépített magaspart
Dunakeszi északi részén,
előtte a közvetlen part
alacsony vízállásnál

3. kép.	A Dunától már eltávolodott
teraszperem a dunakeszi
Tabán temetője alatt
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2. kép.	A magaspart részlete Gödön a Kossuth utcánál

Az elmúlt évek során két régi tanulmányhoz is hozzájutottam, amelyekben szó esik
erről a magaspartról. Böckh Hugó (1874–1931)
nemzetközileg is elismert geológusprofesszor
volt, aki az 1899-ben megjelent Nagy-Maros
környékének földtani viszonyai című értekezésében már rögtön az első oldalakon külön kis
fejezetet szentelt a gödi partszakasznak: „Alkalmam volt továbbá Gödnél is egy érdekes
feltárást megfigyelhetni, a mely ugyan területemen kívül esik, azonban mindazonáltal
igen figyelemreméltó vonatkozást tüntet fel
a Nagy-Maros környékén fellépő felső-oligocén lerakódásokhoz.” Először a Nemeskéri Kiss
Pál szeszfőzője melletti, a Gödi-sziget mai
északi végével egy vonalban lévő Duna-parti feltárásról ír, mely csak kis vízállásnál tanulmányozható. Részletesen taglalja, milyen
felbukkanó rétegeket figyelt meg. Majd leírja,

hogy a Floch-féle téglavetőben (ma: Feneketlen-tó) szintén
kiváló lehetőség nyílik a rétegek megfigyelésére. Lejjebb, Dunakeszi felé, a sűrű parti növényzet miatt nem igazán tudott
részletes feltárásokat véghezvinni. Böckh a hangsúlyt az egykoron élt állatvilág különböző rétegekben fellelhető maradványaira helyezte.
A másik művet dr. Szabó József (1822–1894) szintén elismert geológus, tanár, az MTA tagja írta 12 évvel korábban,
1887-ben. A Göd környéke forrásainak geológiai s hidrográfiai
viszonyai címből következően elsősorban az itt található parti
forrásokkal foglalkozik, de a magaspartról is rengeteg megfigyelés és információ található benne. Már rögtön a bevezetőben ezt olvashatjuk: „Budapesttől Vácz felé menve a Duna
bal partján, mindenütt alsíkon járhatunk, mely a Duna árterét
közvetlenül képezi, az egyedüli kivétel csak vagy 20 kilométer
távolságban van Gödnél, hol ellenkezőleg, 10-12 méter magas
partot mos a Duna, melynek tövénél csak alacsony vízálláskor
lehet szárazon járni.” Majd részletesen taglalja Göd tágabb
környezetének geomorfológiáját, és a források beható vizsgálata alapján ezt a következtetést vonja le: A környék aljzatát
egy víznemeresztő, itt-ott kimozdulásokkal szabdalt agyagréteg képezi medenceszerűen, amelynek nyugati felső pereme
a gödi magasparton például kibukkan a felszínre. Az agyagrétegben a törések által keletkezett felszín alatti völgyekben
futnak a vizek a legnagyobb mélyedmény, a Duna-meder felé.
Az említett medence legjobban megfigyelhető vízkifolyásai
a Göd és Dunakeszi közötti Duna-parti források.
Mindezek olvasása után kezdett egyre jobban érdekelni, hogyan is formálódott Göd környéke az évmilliók során, pontosan milyen rétegek húzódhatnak a felszín alatt, amelyek részletei a magasparton itt-ott előbukkannak. Az emberi képzelet
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erejét próbára tevő időtávot kell visszafelé haladnunk, hogy minderről képet
kapjunk. Göd környékén az évmilliók során hol tenger hullámzott, hol pedig
szárazulat volt. A tengerrel borított időszakokban jelentős üledéklerakódások
mentek végbe. E rétegek összvastagsága helyenként több száz méter. Körülbelül 20 millió évvel ezelőtt a mélybeni lemezmozgásoknak köszönhetően
tengerfenéki vulkánosság kezdődött, mely nyugatról kiindulva húzódott kelet
felé: a mai Visegrádi-hegységtől a Zempléni-hegységig. A hozzánk legközelebb eső vulkánok (mint a Visegrád környékiek és a Börzsöny) körülbelül 15
millió éve hunytak ki, de addig több hullámban riolitszórásokat hoztak létre.

4. kép.	A Visegrádi-hegység vulkáni vonulatai Szentendre felett

Ezt követően tovább folytatódott a tengerfenéki üledéklerakódás. A Pannon-tenger lassan lefűződött a Tethys-óceánról, ezért innentől kezdve Pannon-tónak nevezzük. A környező, kiemelkedő területekről érkező folyamok
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rengeteg hordalékot hoztak, melyek végül lassan feltöltötték a Pannon-tavat.
A Duna, a mai Magyarország területén való első megjelenésekor a Kisalföldre
beérve rögtön déli irányt vett, és az akkorra már kisméretű tóvá zsugorodott
Pannon-tóba ömlött. A Dunántúl kiemelkedése kényszerítette szépen lassan
egyre keletebbre. Megjárva a Balaton völgyét is, végül nagyjából másfél-kétmillió éve jelent meg a mostani Dunakanyar akkor még lankás dombjai között,
melyek az azóta is tartó kiemelkedés következtében lettek egyre magasabbak.
A Duna vízgyűjtőterülete akkor még jóval nagyobb volt, így lényegesen több
víz folyt le benne, és az utóbbi néhány százezer évben lezajlott jelentős eljegesedési fázisok közötti időszakokban is megnövekedhetett a vízhozam. A Duna
ekkoriban valószínűleg szélesen elterülve egy szigetekkel tarkított területet
alakított ki a Pesti-síkságon. Több ütemben hatalmas kavicsos-homokos teraszokat rakott le. Szám szerint öt ilyen, egymástól elkülöníthető térszínt határoztak meg a Pesti-síkságon. Ezek ma észak-déli sávokban helyezkednek
el, az idősebbek (a Duna megjelenésével körülbelül egyidősek) meglehetősen
távol fekszenek a Duna jelenlegi medrétől (például Veresegyháza környékén
is található Duna-terasz), és nem egy helyen 150-200 méterrel magasabbra
kerültek a Duna mai szintjéhez képest. A kavics- és homokteraszok közvetlenül a 20-30 millió éve lerakódott oligocén-miocén rétegeken fekszenek (átlagosan 5-20 méter vastagságban), mivel ezeken a területeken a Duna – saját
hordalékának lerakása előtt – letarolta a kicsivel idősebb üledékeket. Az oligocén-miocén rétegek erózióval szembeni ellenállása nagyobb, ezek azért maradtak meg. Az utolsó eljegesedést követően, körülbelül 9-10 ezer éve indult meg
a futóhomokmozgás. A folyómederből kifújt homok vándorlásának látványos
képződményei Göd környékén a Nevelek-dűlőben tanulmányozható homokbuckák és halmok.
A földtörténetet áttekintve már kitűnik, hogy miért is számít különlegesnek
a gödi magaspart, és miért foglalkoztak vele többen is a geológusok közül.
A Pesti-síkság helyén valaha létezett tengeri medencében leülepedett rétegek
egyedül itt, a magaspart oldalában bukkannak a felszínre. Ez a közel 30 millió
éves vízzáró réteg Szentendrétől egészen Gödöllőig megtalálható a mélyben.
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5. kép.	Az oligocén agyag kibúvása,
amelyen látszik a déli irányú
dőlés

7. kép.	Tufapad kipreparálódott
rétegfeje
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6. kép.	Tufapad alacsony vízállásnál

A rétegek a leülepedéskor még vízszintesek
voltak, de az azóta lezajlott kéregmozgások
felszabdalták és kibillentették őket. A nagyobb törések északnyugat-délkeleti irányú
vetők mentén találhatók, a rétegek enyhén
déli irányban dőlnek.
Helyenként a miocénben működő vulkánok
hamujából kiülepedett tufarétegek is megtalálhatók.
A Duna bevágódása során elérte ezeket
a rétegeket, lehordta róluk a fiatalabbakat, így
medrét ma Gödnél az ellenálló oligocén-miocén agyagok képezik. Ezek némelyike (kiscelli agyag) viszonylag sok ősmaradványt tartalmaz, és jó alapanyaga a téglagyártásnak.
Feltehetően ilyet bányásztak Gödön a Feneketlen-tónál is. Böckh Hugó a 19. század
végén több helyen találkozott ennek előbuk-

kanásaival, de mára alig maradt ilyen, s az is leginkább alacsony vízállásnál
tűnik elő. Kutner László jó ismerőse a gödi Duna-partnak. Nála volt szerencsém megtekinteni több ősmaradványt, melyeket ezekből a rétegekből emelt
ki. Ezek megegyeznek azokkal a fajokkal, amelyeket Böckh Hugó mutatott be
1899-es kiadványában.

8. kép.	Oligocén fauna Böckh Hugó gyűjtéséből

9. kép.	Kagylók Kutner László
gyűjteményéből
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10. kép.	Ritka szép tengeri csillag
Alsógödről, Kutner László
gyűjteményéből

11. kép.	A Malomárok szurdokvölgy
Dunakeszi északi részén
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Kutner László megmutatta azokat a helyeket (többségében az alsógödi komptól délre),
ahol kisvíznél ma is könnyedén találkozhatunk a kiscelli fauna megkövült maradványaival. Tóth Tamás geofizikus szeizmikus
méréseket végzett az érintett területen, és
megállapította, hogy a Duna medrét szintén
azok az oligocén-miocén rétegek alkotják,
melyek Göd és Dunakeszi között néhány
helyen felbukkannak a parton is. Megfigyelései kimutatták a már említett törésvonalakat, melyeknek a bal parton is jól látható
felszíni eredményei az északnyugat-délkelet
irányú mély völgyek. Ilyen völgy például
a gödi Szakáts-kert, Dunakeszin a Csurgó
és a Malomárok.

12. kép.	A z alsógödi Szakáts-kert

A 19. század végén lefestett állapothoz képest történt némi változás a part
arculatában. A mederkotrások és a Duna máig tartó lassú bevágódása miatt
már nemcsak egészen alacsony vízállásnál lehet végigsétálni az érintett partszakaszon. Ugyanakkor a Duna üledékeinek áthalmozódása miatt, valamint
a part menti emberi beavatkozásoknak köszönhetően már kevesebb helyen
tanulmányozhatók az oligocén-miocén rétegek. A kibukkanások sok helyen
erősen elaprózódtak.

13. kép.	A z egymáshoz gyűrődött
különböző agyagrétegek

14. kép.	Jól rétegzett tardi agyag

15. kép.
Az agyagrétegek közelebbről nézve
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Mindenkinek javaslom, hogy viszonylag alacsony vízállás
idején tegyen egy sétát az alsógödi és a dunakeszi rév között.
Érdekes és látványos útban lesz része!

16-17-18. kép.	Jól látható agyagpad alacsony vízállásnál

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Szabó József: Göd környéke forrásainak geológiai s hidrográfiai viszonyai,
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Böckh Hugó: Nagy-Maros környékének földtani viszonyai, 1899
Burján Balázs: Budapest környéki idős Duna-teraszok nehézásvány-tartalmának statisztikai vizsgálata, 2003
Fürt Renáta: A Dunakanyar hajózási problémái, 2010
Nagymarosy András: Magyarországi oligocén, 2000
Tóth Tamás: Folyóvízi szeizmikus mérések, 2003
Vass Dániel: A Gödi-sziget és mellékág hidrológiai viszonyai, 2008
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Bátonyi Pál

A mai Göd település területének
története a 9. században
Őstörténeti kutatások

A

Gödi Almanach 2009-ben megjelent XIV. kötetében
„Avarok, vengerek, frankok, nándorok, magyarok Göd
területén a IX. században. Göd nemzetség a Kárpátmedencében” címmel írtam egy tanulmányt Göd település keletkezéséről. Mostani értekezésemben ezt a kérdést próbálom
bővebben megvilágítani.
Az őseurópai népesség már 40 ezer éve megjelent vidékünkön,
de mintegy 20 ezer éve jelentős létszámban települt be a Kárpát-medencébe. Ennek a népességnek – a genetikai felmérések
szerint – mintegy 80 százalékban vannak jelen a leszármazottai
a mai magyar népességben. Az őslakosságot (székek, palócok,
csángók) az újabb népcsoportok keletről (szkíták, szarmaták),
nyugatról (germán törzsek) és délről (rómaiak) a Kárpát-medence északi területei és a Balti-tenger, illetve a Berlin (nyugat),
valamint Varsó (kelet) közötti területre szorították.
Az őseurópai népesség csoportjai is több részből álltak.
A székek (székelyek): sal (szala, zala) + szék (szik) + szil (szele),
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a palócok: pal (bal, val) + pak (bak) + pil (bil, vil), csángók: a csan (csány) + csal
+ matyó népesség lehetett az 5. században a térképen ábrázolt területeken. A népesség egy része már korábban keletre vándorolt, egyes csoportjai átjutottak
az amerikai földrészre is, a genetikai vizsgálatok szerint. Az őseurópai népesség
egy része nyelvileg beolvadt a később jövő népekbe, kivéve a mai magyarul beszélőket és a baszkokat. A később jövő népesség egyes első csoportjai átvették
az őseurópai nyelvet, ezek az úgynevezett finnugor nyelvek. Az őseurópai népesség a Kárpát-medencei központú, rövid ideig fennállt Hun Birodalom kötelékébe tartozott. Az őseurópai népességből a fő szerepet játszó szék népcsoport a ma
is ismert szavak alapján (szék, szekrény, szekerce, szekér, székhely) lovas, fával
foglalkozó, fuvarozó és központi településeket létrehozó életmódot folytatott.
567-ben az avarokkal délebbre vonultak az őslakosság csoportjai, és a Kárpát-medence, valamint a mai Csehország, illetve Ausztria területén telepedtek
le. A korábbi területüket átadták a később lengyelnek nevezett szláv nyelvű
csoportoknak (innen a polak-węgier barátság).
Kutatásaim szerint az őseurópai nyelvben fontos szerepet játszott a ba-va-pa
szavak rendszere („ba”, mint Balaton, Balti, Rába, Elba, azaz nagyvíz – nagyban folyó víz; „va”, mint Dráva, Száva, Morva, Zagyva, Bódva, azaz közepes – összekötő víz; illetve „pa”, mint patak, kupa, azaz kezdő – kicsi víz).
Jelentős szerepe volt a népességek megnevezésénél a „k” hangnak, ami a mai
magyar nyelvben is többes számot jelez (szék, baszk, etruszk, kazak, türk-török). A szeretethangzó is megtalálható az őseurópai nyelvben és a mai magyar
nyelvben is: ez a „c” és a „cs” (pici, kicsi, boci, csacsi). A hegyneveknél a „ra”
végződés a jellemző (Tátra, Mátra, Fátra).
A Kárpát-medencébe 567-től beköltöző őseurópai népesség csoportjai közül a palócok a középső területeket szállták meg, ők jellemzően „l” végződést
alkalmaztak megnevezéseiknél (Nevel, Naszály, Csepel, Pécel, Ipoly). A Kárpát-medence nyugati területein letelepült szék népességet később széttelepítették, és határőrizettel bízták meg székes néven (Székes-dűlő, Szék-hegy –
Váctól északra). A csángók részei környékünkön vonultak keletről nyugatra
(az elpusztult Nógrádcsalló).
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A Kárpát-medencébe beköltözést 567-től az avarok (avaresek) irányították.
Az Ázsiából kivonult török nyelvű népesség jelentős katonai erőt képviselt,
mert bár nem nagy létszámú, korának legkorszerűbb páncélos lovasságával
rendelkezett. Az avarok megnevezéseikben „s” végződést alkalmaztak (Pilis,
Dabas, Maros). Az avarok a Kárpát-medence középső és keleti részeire települtek, majd a Kárpát-medence körül szláv népességet telepítettek le.

1. kép. Avarok, kony és őseurópaiak a Kárpát-medencében

Az avarokkal együtt érkeztek Ázsiából a konyok (heftalita vagy fehér hunok)
részei. Más csoportjaik Észak-Indiába és Törökországba települtek. A kony
egy török nyelvet beszélő, kisebb létszámú és katonai erejű népesség volt,
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melynek tagjai a Kárpát-medence nyugati részeiben települtek
le. Ők megnevezéseikben „n” és „ny” végződést alkalmaztak
(Börzsöny, Bottyán, Hartyán). A konyok és avarok közötti határvidékre települt Székesfehérvár, illetve jelzi a határt
a Székes-patak Ácsnál.
A Kárpát-medencébe a 7. század közepén költöztek be
a Kaukázus vidékéről az ungarok (onogurok). Ők megnevezéseikben „g” végződést alkalmaztak (Alag, Bodrog, Bereg).
Vallásuk őskeresztény volt, és sok Kárpát-medencei lakost
megtérítettek. Az ungarok a 8. század elején részben áttelepültek a mai Ausztria és Csehország területére, sőt 736-ban
szerzetesként jegyeztek fel a svájci Sankt Gallen kolostorában
egy Ungar nevű férfit. Ők terjesztették el a Kárpát-medencei
lakosság és a mai magyarság megnevezésére az ungar nevet.
Az őseurópai lakosságnak ők adták a venger, vangar nevet
(ami főleg a szláv népeknél a mai magyarok megnevezése, de
a délnémet területen is az őseurópaiak neve).
A 8. század folyamán a bajor, majd a frank terjeszkedés
következtében az őseurópai lakosság jelentős része áttelepült
először a mai Ausztria nyugati területéről, Salzburg vidékéről (Zala megye, Sallaiak, Szalaiak), majd a mai Csehország
nyugati feléből is a Kárpát-medencébe (Egercsehi, Szilágycsehi). Az őseurópaiak más része beolvadt a német telepesek
csoportjaiba (Kaprun, Weng, Wenger, Salzburg, Eger-Cheb).
Nagy Károly frank uralkodó hadjáratainak hatására a 8. század utolsó évtizedében a kony népesség többsége is áttelepült
a Duna-Tisza közé (Kiskonyság, Pakony) és a Tiszántúlra
(Nagykonyság, Konyár, Bakonszeg), illetve a Kárpát-medencétől keletre lévő területekre. A helyben maradt népesség és
az avar vezetők többsége is áttért a római katolikus felekezetre. Az utolsó avar uralkodó, Kajd azonban Teodorus néven
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szerepelt a német évkönyvekben, ami azt jelenti, hogy bizánci
keresztény volt. 803-ban Krum bolgár kán megsemmisítő vereséget mért az avar katonaságra, és Teodorus a Kárpát-medence nyugati területére (Vas) menekült, ahol 805-ben meghalt.
Az avar népesség szétszóródott a Kárpát-medencében. Ekkor
a Kárpát-medencei népesség döntően keresztény (többségében
őskeresztény és római katolikus) volt, nyelvében pedig a mintegy 250 évnyi együttélés következtében a többségi őseurópai
népesség a mai magyar nyelv elődjét beszélte.
805-ben új uralkodó család, az Aba vette át a hatalmat. Első
uralkodója az őskeresztény Aba Ábrahám kagán-király, kony
neve Ábrán. A bolgárok ellen szövetséget kötött a frank Nagy
Károllyal, és 805. szeptember 21-én a Fisha folyónál római
katolikussá keresztelkedett. Nagy Károly azonban katonailag
nem támogatta a kagán-királyt, ezért kiegyezett Krum kánnal. Az egyezség értelmében bolgár függőségben Aba Ábrahám a Kárpát-medence uralkodója maradt, de a bolgárok
a morva szlávokat a Balkánról áttelepítették a mai Csehország
keleti felébe. Aba Ábrahám nevét viselő települések megtalálhatóak az egész Kárpát-medencében. Fiával, Csaba Adorjánnal
(kony neve Odurján) katonailag megszervezte a székelyeket.
A székely haderő hat nemből és nemenként négy ágból állt.
A többséget a székek képviselték, de a kony (fehér hun) és
az avar népesség is bekerült az állományba. A megszervezett
székely katonasághoz tartozók a mai napig is használt neveikből következtethetően – melyek az Ószövetségből valók –
az őskeresztény vallást gyakorolták. A székely katonaság eleinte csak a Kárpát-medence nyugati területein települt le, ezt
bizonyítják a szombat nevű települések (Nagyszombat, Szombathely). Az uralkodó tiszteletét mutatja, hogy szentként tisztelték (Szent Ábrahám), amit több Kárpát-medencei helynév
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is bizonyít. A római katolikus papság a későbbiekben az őskeresztényeket zsidóknak nevezte, és üldözte. Csaba királyfi
később Bizáncba távozott. Szentábrahám egy székelyföldi település, ahol a Zsidó-hegyen lakókat vérvád alapján legyilkolták. A település patakjai, a Gagy és az Ing is bizonyítják az ott
élők származását.

2. kép. Székely nemek és ágak

Aba Ábrahám másik fia, Kolba Izsák (kony neve Kolon, avar
neve Kolos-Kolozs) volt a következő uralkodó, akinek nevét
az egész Kárpát-medencében megtaláljuk. Uralkodása alatt
a németek fennhatósága alá került a mai Ausztria és Csehország területe.
Az újabb uralkodó Vata Sirák (kony neve Baton-Bátony, szeretethangzós neve Vác-Vacs) a bolgárokkal felmondta a szerződést, és Dél-Erdély kivételével a teljes Kárpát-medencében
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kivívta a függetlenséget. Megerősítette a székely katonaságot
(Vácmán), majd újabb katonaságot szervezett a lázadókból
(a kavarokat). Ő alapította Vác városát, jelentős vára volt Sirokon, fontos települései Nagybátony és Battonya. Uralkodása
alatt tevékenykedett két rokona, Báta (Bács) apát és Bél apát.
Vata Sirák király szövetségi szerződést kötött a Kijevnél megjelenő pogány magyarok vezérével, Álmos(d)dal. A szövetséget
házassági szerződéssel is megerősítették, Álmosd elvette feleségül Vata Sirák lány rokonát (lányát).
Vata Sirák halála után vérszerződéssel alakult meg az új magyar állam. A vérszerződést a pogány magyar katonai vezetők
Árpád, Előd, Ond és Kond (nemzetségi jelként „d” végződést
alkalmaztak) és a Kárpát-medencei katonai vezetők, az avar
Tas, az őseurópai Huba (Gubacs) és a kony Töhötöm (Tétény)
kötötték. Ez a szövetség megverte a bolgárokat, és Álmosd
magyarjai betelepedtek a Kárpát-medencébe. Álmosd magyarjai török nyelvű, jelentős katonai erőt képviselő, de a Kárpát-medencei népességnél jóval kisebb létszámú nép volt.
A betelepedő magyarok a mai Göd területén palóc és szék
népességet találtak. Ők Nevel(y) néven alkottak települést, és
valószínűleg őskeresztények voltak, így valamilyen kerek alaprajzú kápolnájuk is volt. Feltehetően egy kisebb méretű földvár
is állt a településen, a mai Felsőgödön. A település feltehetően
Vác közigazgatási, katonai és egyházi központ (város) elővédje
volt délről.
Álmosd halála után Árpád fejedelem a budai oldalon telepedett le. Hasonlóan Budától délre telepedett le Tétény vezér,
míg Pesttől délre Huba (Gubacs) vezér, és a Csepel-sziget déli
csücskénél Tas vezér. Vata Sirák unokája, a keresztény Szabolcs
fejedelem örökölte apja, Álmosd udvarát, és mellé telepedett
le a besenyő Szatmár is. Vác őseurópai központjába jelentős
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magyar népesség települt, és a szemben lévő szigetre (ma
Szentendrei-sziget) húzódott Árpád feleségének pogány rusz
(skandináv) rokonsága, a hajós Rosd ispán.
Göd nemzetségfő mint alvezér az átkelőhelyekért felelt,
és a mai Felsőgöd területét foglalta el. Göd (gö, göğüs) neve
törökül mellkast jelent. Göd alvezér felelősségi területéhez
tartozott a központi átkelőhely kiépítése a Dunán (Vác és
Pócsmegyer, illetve Dunakeszi, valamint Káposztásmegyer
és Békásmegyer), együttműködve a Rosd-sziget hajózó népességével (Kisoroszi, Szigetmonostor). Az Álmosd vezette
népesség katonai alakulatai voltak az úgynevezett hét törzs
(jenő, megyer, nyék, kér, keszi, kürt-gyarmat, tarján). Göd
alvezér megkapta a teljes Duna és a Garam átkelőhelyeinek
felügyeletét, és ennek megfelelően létrehozta Gödör, Géderlak és Göd (Bács vármegye) településeket. Gödör település
elpusztult, most Deménd (ma Demandice, Szlovákia) területéhez tartozik. A ma a Nyitrai kerület Lévai járásához tartozó
községnek 1910-ben 724 lakója volt, többségében magyarok.
2011-ben 1008 főből már csupán 270 volt a magyar. Géderlak
település Gedír és Lak települések összevonásával keletkezett.
A Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai járásban lévő községnek 2013-ban 1020 lakója volt. A Bács vármegyei Göd község
elpusztult, területe jelenleg Dunacséb (ma Čelarevo, Szerbia)
községhez tartozik. Dunacséb a Vajdaságban, a dél-bácskai
körzetben található, és Palánka községhez tartozik. 1910-ben
2572 főből 1954 volt itt német és 172 magyar, 2011-ben 4831
lakójából 4396 volt szerb és 138 a magyar. A Göd nemzetségfő ellátását biztosító települések: Várgede (ma Hodejov,
Szlovákia) a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati
járásban (2011-ben 1577 lakójából 530 magyar, 504 roma és
398 szlovák), mellette Kerekgede (ma Hodejovec, Szlovákia –
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2011-ben 199 fő lakta, ebből 99 a szlovák, 89 a magyar lakos),
valamint Szarvasgede Nógrád megyében, a Pásztói járásban
(1910-ben 590 lakójából 585 volt magyar, 2013-ban mind
a 388 lakója magyar volt).

3. kép. A legfontosabb átkelóhely a Dunán

Megállapítható, hogy Göd alvezérnek fontos kapcsolatai
voltak Árpád fejedelemmel, ezt bizonyítja Gödre település
elhelyezkedése is a fejedelmi szállásváltó útvonal déli végén.
Gödre település Baranya megyében, a Hegyháti járásban található, 2013-ban 816 lakója volt. Göd alvezér szoros kapcsolatban állt Tétény vezérrel is, akinek nemcsak közeli települései (Budatétény, Nagytétény) ismertek, hanem leszármazottai
örökölték Göd település területét is. Göd alvezérnek jelentős
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szerepe lehetett Gubacs (Huba) vezér tevékenységében is, hiszen az ő központja szintén a Duna bal partján volt, a mai
Gubacsi-híd környékén. Fontos katonai és vízi közlekedési
kapcsolata volt Rosddal, a dunai hajós csapatok vezetőjével is.
Göd alvezér népességéből a 899 körül birtokba vett Nyugat-Dunántúl területén több települést is létrehoztak. A Vas
megyei Körmendi járásban Gödörháza települést, mely ma
Magyarszombatfa része (2013-ban 262 lakója volt), Gödörfő
elpusztult települést (ma Neustift bei Güssing, /magyarul
Újtelep/, Ausztria, Burgenland tartomány, Németújvári járás része). 1910-ben 931 lakosából 908 német, 2 fő magyar,
2001-ben 566 lakosból 552 német és 4 magyar. Létrehozták
továbbá Őzgödör települést (ma Rehgraben, Németszentgrót-Sóskútfalu része, Ausztria, Burgenland tartomány, Németújvári járás), 1910-ben 399 fő lakta, többségében horvátok,
és Gederóc települést (Gederovci, /mai magyar neve Kőhida,
most Csendlak része/ Szlovénia, Muravidék), 1910-ben 181,
többségében szlovén lakos élt itt, 2002-ben pedig 173 fő.
Az új magyar állam fokozatosan visszahódította az avar területeket az Enns folyóig. A német uralkodók azonban meg
akarták törni az új állam hatalmát. Gyermek Lajos német király csapatai 907-ben indultak meg a magyarok ellen. A magyar vezetők természetesen felkészültek a támadásra, hiszen
az előzőekben a tárgyalásra küldött vezetőjüket (Kurszánt)
a németek megölték. A nyugati területeket ezért felkészítették
az esetleges támadás elhárítására. Tétény vezér Mosontétény
területére települt (ma Tadten, Ausztria, Burgenland tartomány, Nezsideri járás). Rosd a hajósok vezetője is Oroszvár
(ma Rusovce, Pozsony város része, Szlovákia) területére települt. Természetesen Göd alvezér is az átkelés biztosítására települt Göd területére (ma Deutsch-Jahrndorf, magyarul

28

Németjárfalu, Ausztria, Burgenland tartomány, Nezsideri
járás), ahol 1910-ben 923 fő – többségében német, jelentős
magyar lakossággal –, 2008-ban pedig 588 német élt. A létrehozott települések helyei azt mutatják, hogy a pozsonyi csatának nevezett és a magyar állam megszilárdulását döntően
befolyásoló hadi események Pozsonytól nyugatra zajlottak le.
A magyar keresztény krónikák nem említik a csatát, csupán
Anonymus ír Árpád 907. évi haláláról. A korabeli délnémet évkönyvekben vannak adatok, és a bajor Johann Turmair (1477–
1534), vagyis Aventinus foglalja össze először a csata lefolyását.
Azonban a kutatók a mai napig nem látják az összefüggéseket a felsorolt települések keletkezése és a csata között. Ez a
magyar győzelem biztosította, hogy nyugatról több mint 100
évig nem támadta meg hazánkat ellenség, és ennek elérésében
döntő szerepe volt Tétény, Rosd és Göd katonai vezetőknek is.
A későbbiekben a török nyelvű magyar népesség teljesen
átvette az őseurópai népesség nyelvét és a keresztény vallást.
Míg az őskeresztény vallás tisztelete Aba Sámuel és I. (szent)
Endre (András) uralkodók alatt jelentős volt, addig I. Béla
megszüntette ennek a felekezetnek az elismerését („pogány
lázadás”). A székelyeket is ezért telepítették át Erdélybe. Göd
népessége is áttért a római katolikus felekezetre, majd a mongol hódítás, a „tatárjárás” idején rövid időre elnéptelenedett
a település. Hosszabb idejű elnéptelenedése 1541-ben, Buda
oszmán uralom alá kerülése után következett be.
Összességében kutatásaim alapján megállapítható, hogy
a mai magyarság a Kijev mellett kötött vérszerződéssel alakult meg. Álmosd török nyelvű magyarjai és a többségi
Kárpát-medencei népesség (őseurópaiak, avarok, konyok)
őseurópai nyelvű csoportjaiból alakult meg az új magyarság.
Az új magyar népesség aztán hamarosan az őseurópai (mai
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magyar) nyelvet beszélte, és vallásában többségében keresztény lett. A Duna mellé települt Göd nemzetségfő jelentős
katonai (alvezéri) feladatokat kapott az átkelőhelyek felügyeletével. Katonai tevékenységének egyik fontos állomása volt
a pozsonyi csata átkelési feladatainak biztosítása, s ezzel az új
magyar állam megszilárdítása. Mindezek alapján javaslom
az önkormányzatnak, hogy állítson szobrot Göd nemzetségfő
alakjával. Göd település, bár többször elnéptelenedett, napjainkban – immár városként – méltán lehet büszke múltjára és
névadójára.
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Bátorfi József

Teşekkűr istemem!

Emlékezés a török hódoltság korára

A

Dunamenti nyaralóhelyek1 című monográfiájában
Rexa Dezső írta 1934-ben, hogy Göd „még negyven évvel azelőtt is csak puszta volt”, de kiegészíti
azzal, hogy „rengeteg”, vagyis óriási. Hozzáteszi, hogy „nagyon-nagyon régen már istenfélő nép lakott itt, akiknek nagy
temploma volt, melynek alapfalai még láthatók, s a dombot,
melyen állott, ma is Pusztatemplomnak nevezik. Mikor állott
ez a templom Isten dicsőségére, ma már alig lehet tudni, de
a telep hívő népe akkor is kereste az Istent, amikor harangjára
magyar üdvözletet öntetett ki. A múlt évszázad elején találták itt azt a harangot – amelyről azelőtt senki sem tudott –,
s ma sem tudunk semmit, csak annyit, hogy volt. Az is bizonyos, hogy a törökök tűzzel-vassal pusztították (Göd) határát,
s amikor a félhold lebukott a magyar égről, és összeírták azokat a helyeket, amelyek lakott helyek voltak valamikor (1690),
Gödről bizony azt írták be, hogy puszta, lakatlan!”
Rexa Dezső: Dunamenti nyaralóhelyek, Magyar Városok Monográfiája
Kiadóhivatala, Budapest, 1934
1
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„Amint a Duna mosta határa elnyúlik, olyan az, mint egy boldogságban
pihenő óriás (...) Minden van rajta, ami szép, kedves, kellemes, örvendeztető. (...)” Alsógödön már több mint 400 ház és több mint 1500 lakos van, sőt
a nyári évadban a 2500-at is meghaladja a lélekszám. A Dunán két srtandfürdője is van, az egyiken 150 kabin áll a fürdőzők rendelkezésére, és remek
homokfürdőben sütkérezhet a közönség. Ám a hétvégi kirándulóknak is van
megfelelő elhelyezkedése a »Fácán«, a »Bicikli« és a »Strand« vendéglőben.
Mindezt a Községfejlesztő és Szépítő Egyesület hozta létre, élén dr. Gönczy
Gyula királyi táblai tanácselnökkel, karöltve a község vezetőségével.
Felsőgödön dr. Héder Lajos és dr. Szécsi Kálmán parcellázta az 588 hold kiterjedésű területet. 1924-ben építették a római katolikus templomot, 1926-ban
bevezették a villanyvilágítást, 1930-ban szép iskolát, óvodát emeltek. Felsőgöd
főjegyzője Matilkó Ervin, főbírája Nagy Lajos, aljegyzője Barcs Lajos, körorvosa
dr. Háden Pál. A római katolikus egyház lelke dr. Antal Pál plébános, a református és az evangélikus egyház a váci egyházhoz tartozik. Az általános elemi
iskola igazgatója Steibl Ferenc. Itt is megtesz a közösség vezetősége mindent,
hogy ez a hatalmasan fejlődő nyaralótelep minden igényt minél inkább kielégítsen. A Községi Strandfürdő és a Kék Duna panzió, szálloda és strandfürdő
és a jó vendéglők is ezt szolgálják.” Eddig az idézet Rexa Dezsőtől.
Néhány évvel ezelőtt már hálásak voltunk neki, de most új részletekre derült fény múltunkról, a magyarok, közöttük a gödiek múltjáról. Lassan már
harminc éve annak, hogy régi barátom, Kőműves János megkért, hogy a Kincsem-istálló falától délre fekvő telkének fehérre meszelt téglafal kerítésére
messziről is látható, nagy betűkkel festeném fel, hogy „Itt muskátli kapható”.
Csodálatos üvegházat épített és üzemeltetett a telken, amelynek földjét a kertészkedés előtt alaposan átrostálta. Literes befőttesüvegre való réges-régi pénzt
rostált ki. A középkor emlékét őrzi a kifejezés nyelvünkben: Nem ér egy hitvány poltúrát. Értéktelen dologra mondták ezt, így jelezve az értéktelenséget.
Lengyel pénz volt a poltúra.
De volt ott török kori pénzérme is. Erről a korról és a nép emlékeiről írunk
most. Török pénz itt?
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Azt írta Rexa Dezső: „(...) a törökök tűzzel-vassal pusztították határát”.
A padisah birtokát? Minden hódolt terület a török király, a padisah birtoka
volt. Pusztításért selyemzsinór járt a muzulmánnak, halál!
Fény derült már korábban arra is, hogy az egyházi ünnepeken túl volt egy
országos jelentőségű rendezvénye is Gödnek az évszázadok során, minden ős�szel október 16-án a Szent Gál-napi vásár. A régi térképek még jelölték a délkeletről közelítő „Hajcsár utat”, amelyen különféle állatcsordákat, nyájakat,
kondákat tereltek ide eladás céljából. Ilyen gazdag kereskedelem csak békében
volt lehetséges. Ami szarvasmarha nem kelt el vásárnapon, az a mindig zöld
legelőn és a patakok vagy a Duna vizén itatva karácsonyig biztonságos körülmények között várta a vásárlókat. Ebből a korból egyetlen épület – most már
az összeomlás határán az is –, a Kincsem versenyló nevét örökölt Gödi csárda
maradt még meg, a kupecek szállodája.
Az élete delén elhunyt írónő, Gulácsy Irén, a Fekete vőlegények és a Nagy Lajos
király című történelmi tárgyú regények szerzője, aki egyben Herczeg Ferenc Új
Idők című szépirodalmi, művészeti képes és kritikai szemléjének szerkesztőgárdájához tartozott, 1937-ben írja Törökbaj2 című dolgozatát. Ebből idézünk:
„Állapítsuk meg legelőször is azt: hogyan magyarázható, hogy nem már dajkáink meséiből értesülünk minden aprólék dolgáról annak a népnek, mely pedig annyi irdatlan időn keresztül kéretlen-vendégeskedett a nyakunkon? Úgy,
hogy az okos török sohasem akart minket eltörökösíteni. Annak csak adófizetők kellettek s nem holmi kisebbségek, melyek végett napjainkban annyit
nyűglődünk. Nyelvünket nem bánta, nem is bántotta. Inkább ő iparkodott azt
elsajátítani. És valóban, a hódoltság egy rövid évtizede után már ritka közméltóságokban az olyan török, aki ne folyékonyan beszélt volna magyarul. Sőt
az egész kormányzat, a fényes Porta hivatalos nyelve is a miénk lett, s maga
a szultán még a bécsi császár-királlyal sem tárgyalt másként. (…)
Hát szeretett nálunk lakozni a török. Látszik ez abból is, hogy mikor hazaparancsoltak tőlünk egy-egy basát, egész odalett búvában. Roppant nyögések
Gulácsy Irén: Tegnap és régmúlt. Elbeszélések, rajzok. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet
Rt., Budapest, 1939

2
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közt szánta rá magát, hogy egy (!) nejével és jó hangzású magyar vezetéknevével
(!) egyetemben visszaköltözzék, de még a Padisáh közvetlen árnyékából is
irogatta barátságajánló leveleit kedves, magyar uraiméknak. (...) Mert ahogy
Konstantinápolyhoz a magyar, úgy a mi földnépünk szívéhez is viszont sokkal
közelebb esett a mozlim, mint a bécsi királyi német, aki ittjártában jobban
basáskodott rajtunk a legbasább basáknál. (…)
Lássuk, mit mond a vitézségről a Korán?
Ezt:
Tudd meg, ó igazhívő, hogy a Paradicsom kardok árnyékában van!
A jó katonától a következő tulajdonságokat követeli meg a török: »Legyen
viaskodó, mint a kakas, erős szívű, mint az oroszlán, rohanva támadó, mint
a vadkan, gyanakodó, mint a daru, türelmes, mint a pók, óvatos, mint a holló
és ragadozó, mint a farkas, s ne engedjen veszendőbe semmit abból, ami a Padisahé.«”
A gyávaságot mindkét fél egészen egyformán büntette. Tehén hátára ültette
a bűnöst, arccal hátrafelé, és asszonyokkal seprűztette ki a faluból. Egykori
szállóige: „»Magyarország nem az erdélyi fejedelemé, annál kevésbé a bécsi
bolondkirályé, hanem egyes egyedül a szultáné.«
Általában övének tekintette a nagy keleti hódító mind ama földeket, amelyekre lova, ha egyszer is rátette lábát, ahol »Testvérbátyja a Holdnak« egyszer
is megéjszakázott. Az ilyen területeket a defterdárok azonnal beírták a defterkönyvekbe, s attól fogva féltékenyen számon követelték, védelmezvén a Porta
jogát, körömszakadtáig.
De hát tulajdonképpen mi is az a Porta szó? (…) A keleti nemzetek urai már
a bibliai időktől kezdődőleg rendszerint palotájuk kapujánál – portájánál –
tartották meg a néptörvénykezést. És vajon (…) a szultán nem ítélkező ura-e
a világnak, és palotája nem a Paradicsom kapuja-e? Van-e más üdvösség, mint
az izlám?
Nos, ezzel a kifejezéssel itt egy kicsit megint bajban vagyunk. Csak kevesen
tudják eredetét. Az eslám szóból származik (…), jelentősége szerint pedig an�nyit tesz, mint: alárendelkezés. Ez a török hite, jámbor alázata (…)”
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Meglepő a lófarkas zászló eredete. Egy réges-régi csatáját vesztett török sereg eldobálta zászlóit is, és a vezérüket magára hagyták, úgy menekültek hanyatt-homlok. A vezér nekikeseredett. „Egy elhullott lóhoz szökött, tőből lecsapta annak fehér farokseprűjét, a »tug«-ot, és azzal sújtolta, kergette a hátráló
vitézeket vissza a csatamezőre, ahol is a szerencse hirtelen megfordult, a legyőzöttek győztek, és soha többé nem akartak aztán másféle harci zászlóról tudni.”
Később a lófarkat méltóságok jelölésére is használták. A beglerbégek előtt
három, a nagyvezér előtt öt, a táborba szálló szultán előtt pedig hét közös
kopjanyélre tűzött fehér lófarkat kellett hordani.
Nagyúr számba ment az ilyen lófarkas vitéz, de a legmagasabb helyen mégis
a bírói rend állott. A Kádinak joga volt magát a szultánt is színe elé idézni, aki
le sem ülhetett a bíró széke előtt.
Ha a mufti – aki a mohamedán vallás törvényei alapján értékeli a per anyagát – még a legmagasabb rangú török véleményét sem fogadta el, akkor a bírói
ítéletet nem lehetett megfellebbezni.
„Ami a török bírák kiszabott büntetésnemeit illeti, ezek ugyancsak változatosak, és magukon viselik a dús keleti fantázia bélyegét.”
Molla Husszán Elkjáfi (mohamedán pap) jegyezte fel a büntetésnemeket: „fogak és körmök kiszaggatása, az illetlen nőket zsákban a vízbe vetik. Lázadó
janicsárok büntetése a pokróccal megfojtás. Ha a mufti volna a bűnös, a Héttorony kazamatájában őrizett, külön e célra szolgáló, hatalmas márványmozsárban törik porrá, elevenen. Hamis mérleget használó kalmárokat fülüknél
fogva szokás a bódéjuk falához szögezni. A megrögzött marhatolvajokat szorosan ökörbőrbe varrják, s így verik ki a vad szarvasállatok közé, ahol is ezek
azt vagy agyonöklelik, vagy éhen pusztul a nyomorult, nem bírván a megbélyegző ökörjelmezt magáról lefejteni.
De mind e felsorolt büntetésnemeknél eredetibb az olyannyira jellegzetes török selyemzsinór. Akinek ezt a kapidzsik (ítéletvégrehajtók) megvitték, az halálos ítéletét kapta, amelyet illett késedelem nélkül, önkezével végrehajtani.
(…) A büntetésnek ez a faja alapjában véve azonban inkább a pénzügyi tranzakció egy keleties ízű módja volt. A basa ugyanis lopott, mint a szarka. A Por-
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ta hosszú időn át szemet hunyt. Ám mikor a harácsoló urat már kellőképp
megtollasodottnak vélte, a selyemzsinór útján – minden felesleges pereskedés
nélkül – egyszerűen, kényelmesen és summásan magának kerítette az egész
összegyűjtött vagyont. Ugyan ki törődött volna azzal, hogy a kincstár így tulajdonképpen valóságos orgazdája lett saját tolvaj alattvalójának? (…)
A csiklandós selyemzsinór-művelet szabályos lefolyása egyébként rendszerint így történt: A kapidzsik megjelentek az elítélt előtt, s felolvasták neki
a szultán parancsát, mely így hangzott:
»Mivel a halált megérdemelted, kegyes akaratunk, hogy miután az abdestant
(szent mosakodás) és a namazt (ima) tisztességesen elvégezted, tartsd nyakadat
ezeknek, akiket itt tehozzád küldtünk. Salem alejkom...«
Mire az elítéltnek így kellett válaszolnia:
»Legyen nekem az én kegyelmes császárom parancsa szerint!« (…) Majd pedig
hagyta, hogy a kapidzsik lefogják. Egyik nyakába vetette a gombokban végződő hurkot – vékony selyemfonalat –, a másik kettő meg nyomban kétfelé húzta
a zsineget, s pokoli ügyesen oly egykettőre elkészült, hogy mire az elítélt észretérhetett volna, szelleme már a paradicsomi szent tuba-fa árnyékában is állott.
A közbiztonságot úgy szervezte meg birodalmában a török, hogy egyszerűen
rendőrré tett mindenkit. A falvak lakosai elfoghatták úgy a török, mint a magyar gonosztevőket, s elbánhattak velük. (…) Gyilkosságért az egész községen
behajtják a vérpénzt, melynek határában a tetemet találták. (…) És csodálatosképpen, sehol széles Európában nem állt a közbiztonság olyan erős lábakon,
mint ebben a gyülevész, keverék népességű, barbár országban. Hja, maguk
a basaurak is féltek, nehogy ők meg mazullá, azaz kegyvesztetté váljanak, s elkergessék őket a húsos fazék mellől. (…)
Egy tudományos dolog volt csak, amit a muzulmán tisztelt; az írás. Ám
itt sem a nyomtatás! Azt üldözte. Mert hiszen egyedül Konstantinápolyban
több mint húszezer ember dolgozott a Korán másolásán. (…) Írni kézzel illett,
mégpedig keletiesen, jobbról bal felé, arabs betűkkel. (…)”
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Az írás tiszteletéből aztán kijutott a papirosnak is, minden darabjának, mert
láthatatlanul is ott lehet Allah neve.
Az itteni törököknek is nagy szenvedélye volt a levelezés. A boríték helyett
drága selyemerszényekbe zárt levelek széthordására a szegedi mészárosokat
s a kecskeméti kovácsokat alkalmazták a katonai szolgálat alóli mentesség fejében.
„A levélíró török hajlandósága mindenkor már a megszólításban kifejezésre
jutott. A címzettnek rangja meg a saját nevében rejlett, mert némely neveket
csakis előkelő uraságok viselhettek, még közrendű embereknek az egyszerű:
Skender, Perhát, Ferro stb. nevekkel kellett beérniük. Ezekkel szemben például: Selim, annyit jelentett, mint »Békesség Fejedelme«.Murát: »Kívánatos«,
Musztafa: »Nevezetes«, Mohammed: »Igen Dicséretes« stb.
A nők nevei semmiféle jelentőséggel nem bírtak, mint ahogy ők maguk sem
mentek emberszámba. Adták, vették, zárkában tartották, esetleg vízbe is fojthatták őket a teremtés koronái, a férfiak, mindenkor azonban Allah akaratából.”
De térjünk vissza e dolgozat címéhez. Teşekkűr istemem magyarul azt jelenti: „Köszönöm. Nem kell!”, de lehetne Değer teşekkür, azaz: „Nem! Köszönöm!” Vagy esetleg Çoglan yok: „Régóta nincs!”. Ha az én emlékezetem és
a barátaim emlékezete nem csal!
Második munkahelyem, az egykori Dunakeszi Vagongyár, amely akkoriban havonta 18 darab négytengelyes, középfeljárós személykocsit is gyártott
tisztán magyar gyártmányú öntött és hengerelt acélanyagból, és emellett havonta legalább száz kocsi karbantartását is ellátta, a többi hét „főműhelyhez”
hasonlóan gondoskodott a háromezer főt meghaladó dolgozói állomány szabadidejének megfelelő színvonalú eltöltéséről. Egyebek mellett volt egy turista
szakosztálya is, amelynek tagjai időnként együttesen vonatra szálltak, hogy
beutazzák Európa egy-egy táját.
Így jutottunk el 1988 nyarán egy hálókocsira való tagtársunkkal Isztambulba is, előbb Çorlu állomáson leszálltunk és autóbusszal elutaztunk Tekirdağba (régi neve Rodostó), ahol felkerestük II. Rákóczi Ferenc fejedelem egykori
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lakóházát is. Majd Isztambul minden nevezetességét, többek között a Héttornyot is, romos állapotában. Az udvarán egy nagy terméskő, felső lapján
bele vannak vésve az ősi malomjáték vonalai. Hetven évvel ezelőtt még mi is
játszottunk itthon és a cserkésztáborainkban. Ellátogattunk a híres bazárba is.
Rengeteg vásárló között bámultuk a töménytelen aranyárut, a népi iparművészeti tárgyakat, és vettünk a kisunokánknak egy bájos kis irhabundát. A pultoknál ragadt a fülünkbe a napokon át hallott török beszéd, ezen írásom címe,
de jelentésének tisztázásában Puskás László úr segített, aki szintén gödi lakos.
Talán három éve lesz annak, hogy egy napsütéses nyári délelőttön, miközben a szőlőlugasban dolgoztam, megállt egy török rendszámú személyautó
a kapunk előtt.
Kiszállt belőle egy elegánsan öltözött éltesebb úr, és tört németséggel előadta, hogy két óra múlva indul a repülőgépe Törökországba, és még van egy olcsó
edénykészlete. Amit tudtam törökül, azt el is mondtam neki. Mosolyra derült,
felkapta a kapu elé letett dobozt, és hozott egy másikat, szebbet, jobbat, olcsóbbat. Közben pedig boldogan újságolta a sofőrnek: „Er versteht türkisch...”
Hát így történt!
De amit az ősi gödi templomról Rexa Dezső nem tudott, azt a Gödi Almanach 2000. évi kötetében a szerkesztők bemutatták. Az 1956. március havában
készült, a Honvéd Térképészeti Intézet által őrzött légi felvételen ott láthatóak
a Kr. u. 370-es évek elején a rómaiak által épített mentsvár alapvonalai. A millenniumi monográfia szerint még láthatóak voltak a falai is, valamint a gödi
katolikus templom kör alaprajzú falának (cinterem) íve a mai Ilona utca Pest
felőli végén. Ahol a régi várdomb kelet felé folytatódik, ott volt az ősi Göd.
Az első vasútvonalunk építése során a mai sportpálya hosszában kitermelt földben rengeteg emberi csontot találtak a kubikosok. Nagyon régi temető lehetett,
talán honfoglalás előtti – mesélte Gonda József, a váci MÁV pályafenntartási
szervezet egykori szakembere. A másik temetőt, mely a már katolikus templom
körül a körfal által védett volt, a II. világháború után kezdték el feldúlni, hordták el a köveit építkezésekhez, a koponyákkal pedig a gyerekek futballoztak.
Édesanyámmal a felsőgödi piacra mentünkben láttuk ezt. Nem törökök voltak!
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Annyit összeszámoltak a történészek, hogy a török időkben a Duna által
kényszerítetten harmincnégy ízben vonultak itt hadak, mindenfelé fegyveresek,
és ami útjukban esett, azt el is pusztították. Gödöt is, Névelyt (Neveleket) is.
A megszálló törökök és a magyar potentátok közötti együttműködés szép
példája, hogy a hercegprímás rendeletére egybegyűjtött magyar keresztes
sereg, ellátatlansága miatt az 1514-es parasztháborúba kényszerülvén, örök
szolgaságba taszíttatott Werbőczy István Hármaskönyve által, Werbőczy pedig
Buda török általi elfoglalása után Buda főbírájaként szolgálta őket 1542-ig,
pedig már 97 évvel azelőtti kormányzónk, Hunyadi János, aki az 1445. évi
tavaszi pesti országgyűlésen a királlyá választott, még kisgyermek V. Lászlót
helyettesítette 1446-tól, másféle példát mutatott:
„Hunyadi János felismerte, és ki is fejezte, hogy a magyar nemzet nem egykét rendből, hanem lakóinak összességéből áll! Az 1450 évi szentév alkalmából a pápa megadta Magyarország egyházi és világi főurainak, előkelőinek és
katonáinak a kedvezményt, hogy bizonyos feltételek mellett búcsúban részesüljenek, habár nem utazhattak Rómába. Hunyadi azonban arra kérte a pápát,
terjessze ki ezt a kedvezményt férfira, nőre – általában minden néposztályra –,
szóval mindazokra, akiknek közös a hazájuk és közös az eredetük.”3
Hihetetlen, de már vonatok jártak Pest és Vác között, már működött Göd
vasútállomás, de Magyarországon az osztrák törekvések ellenére még mindig
jobbágyságban élt a parasztság.

Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. Negyedik fejezet – A Hunyadiak kora, Szikra
Könyvkiadó, Budapest, 1950., 116. o.

3
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1. kép.	A rodostói ház, amelyben
kíséretével, hű társaival élt
II. Rákóczi Ferenc 1720-tól
1735-ig

3. kép.	A „Héttorony” egyike
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2. kép.	A szoba és az asztal. Itt írta
„kedves nénjének” soha el
nem küldött Törökországi
leveleit Mikes Kelemen.
Zágonban született 1690ben, és utolsóként halt meg
Rodostóban 1761-ben

5. kép.	Formás, kőből faragott ágyúgolyó a múzeum
bejáratánál. Mekkora lehetett a mozsárágyú,
amelyből kilőni szándékozták? Feleségem
mögött egy óriási víztároló kerámiaedény
látható

4. kép.	Bizánc kapuja. Vajon
958-ban ennek az ércből
készült ajtaját vágta be
Botond a bárdjával, miután
legyőzte párviadalban
a görög óriást?

6. kép.	Váltságdíjuk megérkeztéig
kellemes időtöltés lehetett
a fogoly nagyurak számára
a „malomjáték”. A kő mérete
megállapítható a mellette
növő kamillavirágok
nagyságához viszonyítva
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Volentics Gyula

Mesél a múlt

Két gödi anekdota nyomában

A

mely településről régmúltba vesző regék szólnak,
bizonyára már régóta ember által lakott hely lehet.
Ilyen Göd is, ahol a Jancsi-hegy legendáját sokan ismerik, ám a 19. század végéről ránk maradt Ged lovag regéje
sokak számára talán mégis újdonságként hat majd.
A JANCSI-HEGY LEGENDÁJA1
A Gödöt Csomáddal összekötő földút mellett található a környék legmagasabb kiemelkedése, a gödiek által csak Jancsi-hegynek nevezett, 191 méter tengerszint feletti magasságú
dombocska. Az 1819–1869 között készült második katonai
felmérés térképén „Jukás halom”, míg az 1869–1887 közötti
harmadik katonai felmérésen „Juhászhalom” ennek a földrajzi
területnek a neve.
E dombot vélhetően évszázadok, talán már a török hódoltság kora óta egy gödi legenda övezi. Tudjuk, hogy a török nagy
A legenda korábban már megjelent a Gödi Almanach 1994. évi kötetében. Gyüre János: Történetek néhány gödi földrajzi hely nevének keletkezéséről. Gödi Almanach, 1994, Göd. 89-90. o.

1
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1. kép.	A „Jukás halom” a második katonai felmérés térképén

2. kép.	A Juhászhalom a harmadik katonai felmérés térképén
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3. kép.	Ilyen lehetett valaha a gödi Várdomb (Nagyréti Tamás grafikája)

pusztítást vitt véghez e vidéken, így a hajdani Göd-pusztán is. A település
templomával együtt az itt élők is mind elpusztultak volna, így aki tehette,
elmenekült a pogány hódítók elől. Elbujdosott történetünk főhőse, az eredethagyomány szereplője, a Gödről elmenekült Jancsi nevű juhász is, aki a közeli
Csomád és Fót közötti háborítatlan erdőkben élt családjával és megélhetést
biztosító nyájával. A legenda szerint e juhász Teremtőnktől igen elszakadt,
istenkáromló ember volt. Ha valami nem tetszett neki, bizony rögtön az Istent
szidta. Történt egyszer, hogy legelés közben állatai eljutottak a hajdani Göd
mellé, a környék legmagasabb dombjára. Amikor a Duna felől fekete fellegeivel
egy óriási vihar közeledett, a juhász a dombtetőn pásztorbotjára támaszkodva,
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4. kép.	A fekvő „Jancsi” 2014-ben
(A szerző felvétele)

5. kép.	Amikor „Jancsi” még őrizte
a tájat. Az obeliszkről
az 1950-és években készült
képen baltával a kezében
Veszelik János (1935)
felsőgödi lakos látható.
A fotó rendelkezésre
bocsátásáért köszönet Gallé
Gábornak
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az égzengést és a villámlást túlharsogva ismét
csak Istennel perlekedett a rossz időjárás miatt. Amikor egy nagy mennydörgést követően
a pásztor botját az ég felé emelte és káromkodott egyet, egy villám cikázott át az égen és
a domb csúcsán álló Jancsira sújtott. A vihar,
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan odébb is
állt. A birkák újra békésen legelésztek, csak
Jancsi állt ott a domb csúcsán élettelenül,
mozdulatlanul, immár kővé változva. A gödi
nép a magas dombot, amelyen valaha jól látható kőoszlop állt, még ma is Jancsi-hegynek
hívja.
A terület akácerdejének aljnövényzetében,
a domb legmagasabb pontjához közel, ledöntött állapotában még ma is megtalálható a nagyméretű kő. Hajdan vélhetően egy
térképészeti felmérés háromszögelési pontját jelölte, de az is lehet, hogy egy korabeli
határjellel állunk szemben. Mindenesetre
e csúcsról letaszított, néhány évtizede már
fekvő helyzetben lévő, 190 cm hosszú és
28 x 44 cm alapú 2, édesvízi mészkő obeliszk
volt a helybéliek alkotó fantáziájának, a Gödi
Almanachban korábban már leírt szájhagyománynak az alapja.

2

A szerző adatrögzítése.

GED LOVAG REGÉJE3
A rege egyik szereplője a hely művelt és finom birtokosa, a jobbágyaival igen jól bánó Ged4 lovag. De amilyen áldás volt Ged
e vidékre, olyan átok volt a szomszédos Szádvár5 ura: Szadúr,
aki minduntalan rárontott a gazdag gedi földekre és felégette a szegény jobbágyok házait. Főként a szép lányok voltak
szorongatva, ha isten ostora rájuk tört. Ged csendes uradalma
és a félelmetes Szádvár között élt egy Csomád nevű nemes
úr, akinek legnagyobb kincse lánya, Gyöngyike volt. Mindkét
szomszéd úr szerette volna a leány kezét megszerezni, azonban az ő szíve a jobbik felé húzott, és Gedet választotta. El
is ment volna a Duna tükrében ragyogó, szépséges gedi várba, de Szadúr a frigy előtt elrabolta őt. Gyöngyike Istenhez
fohászkodott: változtassa őt bármivé, csak Szadúr karmaiból
meneküljön. Isten meghallgatta őt, és egy kicsiny rákká változtatta. A beteljesületlen házasság miatt egyszer a környéken
búsan kóborló Ged lovag egy sohasem látott patak6 partján
akarta szomját oltani, mígnem a vízből rák képében panaszosan megszólalt hajdani szerelme. Menyasszonya értésére adta:
ha megöli elrablóját, ő is visszanyeri korábbi alakját. Ged és
Szadúr között ádáz harc kezdődött. Ged háromnapi küzdés
után leverte Szada népét. Szadúr futtában az ördögtől kért
segítséget, aki farkassá változtatta őt, de így sem menekülheKrenedits Ferencz: Rege „Göd”-ről (Vácz és Vidéke hetilap, 1870.).
A Gödi rege leírója – a váci siketnéma-intézeti igazgató – sok nyelvészeti
kérdésre is megpróbált e történetben etimológiai választ adni (Göd, Csomád, Szada, Gödöllő, Sződrákos-patak nevének eredete). Itt köszönöm
meg a váci Tragor Ignác Múzeum néprajzkutatójának, Csukovits Anitának
a szíves segítségét.
4
Göd.
5
Szada.
6
Sződrákos-patak.
3
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tett: Ged jó céllövő volt, s lenyilazta a bestiát. Gyöngyike is
visszanyerte emberi alakját, de a vizet nem feledte, s amikor
felkereste a patakot, mindig megifjodott, így nem öregedett
meg soha. A Dunától egészen addig, ahol Szadúr farkassá változott, s ahol Ged lovag az ordast lenyilazta, vagyis Ged-ölőig7az egész környék Ged lovag birtoka lett.
(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban megkapta a magyar
kultúra lovagja kitüntető címet.)

7
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Gödöllőig.

Szávoszt-Vass Dániel

Előkerült a Fegyveresi-sziget
névadója
Válasz egy régi kérdésre

„Érdekes feladat lehet a Gödi Almanach eljövendő szerzői,
szerkesztői számára, hogyan lett a Göd-szigetből Fegyveresi-sziget” – zárta sorait több mint tíz éve, 2003-ban Bátorfi
József a Gödi Almanach kilencedik kötetében, az 1775-ben
Vácot elpusztító jeges árvízzel kapcsolatban. Jó pár év kellett
hozzá, de szerencsére meglett a válasz.
„A most elmúlt év december havában iszonyú emlékezetet meghaladó idő óta nem látott, folyton eső hó borította el
az egész vidéket, úgy, hogy onnét a legszomorúbbakat gyanítani s a következő év elejét a tapasztaltabbak, mint igen veszélyest kezdték sejteni. Az aggodalom nem is volt alaptalan,
ugyanis a Duna ugyanazon hóban igen vastag jéggé tömörülvén, ezen hó 15.-éig megmaradt ugyan szilárd hidegségben,
de folyton növekedésben emelkedésében, míg a hideg enyhülni kezdvén, az olvadó hó a földekről és hegyekből nagy folyamokban rohanván le a már önkény megáradó Dunát szerfö-
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lött feldagasztotta, és az addig kiáradó víz nagyságát majdnem megközelítette,
midőn íme a következő nap hajnala hasadtakor iszonyú dördüléssel, mintha
az ég dörgött volna, talán folyását gátoltatni tovább nem akarván, meg törte
a jeget, és egy kissé szabad folyást engedett a víznek, de déli 11 órakor Göd
szigeténél feltorlódott, és a homokra emelkedő jég gátolta a folyást, és midőn
így a szegény polgárok magokat a legnagyobb veszélynek kitéve lenni vélték,
az akadályozott víz visszatért az ismert mederbe, s ezt csakhamar elhagyva,
az egész közeli földre annyira kiöntött, hogy míg az emberek aggódva néznek
körül és holmiaik összeszedéséről gondoskodnak, ezen káptalani város alsó
részén, mely alacsonyabb fekvésű és a Dunához közelebb van, a legtöbb házat
annyira elfoglalta, hogy mindkét városban 105 házat nagyrészt leomlasztott,
a többit pedig megrongálta (...)”1

1. kép.	A Fegyveresi-sziget 1929-ben

Karcsú Arzén: Vácz város története I-IX., II. kötet, 106-107. o. Forrás: Bátorfi József:
Göd-sziget okozta jeges árvíz Vácott 1775. február 15-én. In.: Gödi Almanach, 2003. Göd,
149. o.
1
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Bizonyára sokan a címet sem értik. Miféle szigetről van szó?
Elsősorban ezt kell tisztáznunk. Gödön jelenleg egyetlen sziget található, és ennek a neve Gödi-sziget, a helyiek ismerhetik még Homoksziget néven is. De hol van akkor a Fegyveresi-sziget, melyet – nem is olyan régen – Göd-szigetnek
neveztek?
Kérdésünkre válaszoljon Melcner János térképész, aki 1826ban még két Gödi-szigetről tudósított a Duna-mappáció keretében végzett leírásában:
„(…) Gődi Pusztát mosó nagy Duna bal partja fekete agyagos,
szakadozott, némelly helyeken kettős partot is tsinál; hellyel bokros
ugyan, de mégis olly porhanyós, hogy a’ Duna vizének ellene nem
álhatván naponként belyebb ereszti; és innét eredttek a’ Kis – és
Nagy Szigetek, mellyek Gődi Pusztához tartoznak. – Ezek kőzűl
a’ kisebb Sziget vad bokrokkal benyőlt sűrűség; – a’ nagyobb sziget
sok bokrok közőtt is szénát, és gyümőltsöt terem; mindkettőnek
partjai azonban víz mosás által láthatóképpen fogynak.” 2
E két sziget közül már csak a kisebbik van meg, ez ma
az egyetlen Gödi-sziget. De mi történhetett a Nagy-Gödi-szigettel? Hogyan és mikor lett belőle Fegyveresi-sziget, és
miért nem létezik ma már?
Horányból érkezett egy levél, miszerint a szigetmonostori
faluházban található két Szentendrei-sziget-térkép, amelyeken érdekes feliratok láthatók. Szerencsére Szigetmonostor
nincs messze, így egy rövid kirándulás során felkerestem a települést, hogy megnézhessem az említett térképeket. Az Árpád utcában található faluház lépcsőfordulójában kiállított
térképek üveglap mögé vannak zárva. Mindkettő csupán másolat, az eredeti a Pest Megyei Levéltárban található a felirat
Forrás: A Duna-mappáció DVD-kiadványa, http://www.dunamappacio.
hu/index.php
2
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szerint. A térkép felmérése 1857-ben történt, és Szigetmonostor legelő-elkülönítési állapotát írja le. A térkép bal felső sarka – melyről félig lelóg a sziget
– már Göd-pusztát ábrázolja, az alábbi felirattal:

2. kép.	A térképen ez olvasható: Gődi Puszta határához tartozó Fegyveres Ádám Szigetje. 1866.
évi Október 15én bíróilag kijelölt határvonal

Mivel 1826-ban még Nagy Gödi-szigetként volt ismeretes, a névváltoztatás
valamikor az 1826 és 1857 között eltelt harmincegy évben kellett, hogy bekövetkezzen. A térképen ott húzódik Göd és Szigetmonostor határvonala, Fegyveres
Ádám szigetétől nyugatra. Ez a térképről majdnem lelógó információ végre
megmagyarázza, honnan is származik a Fegyveresi-sziget elnevezés. Már csak
a tulajdonnévnek kell utánajárni, hogy ennek a már nem is gödi és nem is létező
szigetnek a múltját sikeresen visszafejthessük! Vajon monostori, Göd-pusztai,
vagy sződi lehetett Fegyveres Ádám? Amint a kutatásokból kiderül, egyik sem.
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A Fegyveresi Ádámról rendelkezésre álló kisszámú információ alapján csak
hiányosan állítható össze az életútja. 1819 szentestéjén látta meg a napvilágot a Nyitra vármegyében fekvő Privigyén. 1848–49-ben a Közmunka- és
Közlekedésügyi Minisztérium törzsállományába tartozó huszonegy, napidíjas
mérnök közt említik. 1852. november 27-én vezette oltár elé Roykó Jozefát
a belvárosi plébániatemplomban. 1854-ben az Erdészeti lapokban azt olvashatjuk, hogy Pesten lakik, és ekkoriban kincstári építészeti mérnök. Később PestPilis-Solt-Kiskun vármegye főmérnöke lesz, és 1872-ben ebben a minőségében említik Vácott bizonyos „dunai védfal kiépítésére vonatkozó iratokkal”
kapcsolatban. Vác város képviselő-testületének iratai között 1874-ig követhető
nyomon Fegyveres Ádám neve, e két év leforgása alatt vesz részt a váci Duna-part mellvédjének felépítésében, majd hosszasan harcol jogos jussáért. További életét és halálának időpontját egyelőre homály fedi.
Nem csupán névváltozás történt, hanem a közigazgatási határ is megváltozott. Hogyan és miért kaphatta meg Gödtől Szigetmonostor a Gödi (Fegyveresi)-szigetet? A fenti térképen (2. kép) alig olvashatóan ott áll a sziget és a part
között egy pontozott-szaggatott vonal. Rajta a felirat: „1866. évi Október 15ik
bíróilag kijelölt határvonal.” Talán levéltárakban rá lehetne még bukkanni
a tulajdonváltozás pontos időpontjára.
Sok egyéb kérdés is felmerül még a szigettel kapcsolatban. Például az, hogy
miként, illetve mikor került Fegyveresi Ádám tulajdonába a sziget. Éppen
ezért még mindig aktuális Dodi bácsi kérdése, csak – a fenti adatok ismeretében – a következő módon átfogalmazva: „Érdekes feladat lehet a Gödi Almanach eljövendő szerzői, szerkesztői számára, hogyan és mikor került Fegyveresi Ádám birtokába a Gödi-sziget.”
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Veres Mihály János

Mozaikok pilismaróti Bozóky
Gyula életművéből
Egy élet a közösség szolgálatában

„Egy próféta sem kedves az ő hazájában.” (Lk. 4, 24)

Ú

„Ha Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy ablakot.”

gy gondolom, hogy pilismaróti Bozóky Gyula (1878–
1954) életművét e cikk keretében bemutatni lehetetlen
vállalkozás. A közelmúltban a reggeli vonatra várva
kérdezte meg egy ismerősöm, aki az 1980-as években települt
községünkbe, ki is volt az a Bozóky Gyula. Annyit tudott, hogy
a templomot építtette, de egyéb tevékenységéről még csak nem is
hallott. Ha Ön, Kedves Olvasó, szintén ebbe a körbe tartozna,
engedje meg, hogy néhány mozaikképben bemutassam egy kiváló
ember életútjának néhány állomását. Ha Ön bővebb ismeretekkel
rendelkezik, kérem, ossza meg velünk azokat a Gödi Almanach
következő évi kiadásában. Köszönöm!
Továbbá köszönöm Siegler Péter (Bozóky Gyula unokája)
szakmai támogatását abban, hogy e cikk hibáktól mentesen jelenjen meg.
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1. kép. A
 dy gúnyos cikke
a Nagyváradi Napló 1903.
június 4-i számában

Bozóky Gyula életében a 20. század első
éve jelentős fordulatot hozott, 1900-ban hadnaggyá avatták. Ezután elvégezte a magyar
királyi honvéd felsőtiszti tanfolyamot, majd
egy évet külföldön töltött további tanulmányok céljából. Katonai pályáját Nagyváradon
kezdte el.
1903 februárjában a Társadalomtudományi Társaság ülést tartott, amelyen dr. Somló
Bódog felolvasta A társadalmi fejlődés elméletéről
és néhány gyakorlati alkalmazásáról című tanulmányát. Somló „renegát eszméit” több társával együtt dr. Bozóky Alajos megtámadta
egy Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez írt levélben. Ady Endre éles hangú cikkben bírálta Bozókyékat a Nagyváradi
Naplóban.1
A Bozóky családot ért támadás (dr. Bozóky
Alajos a Nagyváradi Jogi Akadémia igazgatója) már előrevetette: „Egy próféta sem kedves
az Ő hazájában.” (Lk. 4,24)
1905-től 1907-ig a nagyszebeni, debreceni
és kolozsvári honvéddandárnál is állomásozott. Elvégezte a bécsi vezérkari hadiiskolát
(a Kriegschulét), majd ezután kivezényelték tanárképző és pedagógiai tanfolyamra,
amelynek befejezése után a nagyváradi Honvéd Hadapródiskola tanára és tanulmányi
vezetője lett. 1908-ban házasságot kötött
Forrás: Ady Endre összes prózai művei.
In: http://mek.oszk.hu/00500/00583/html/
1
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Mártonffy Gabriellával (?–1978). 1915 márciusában, már őrnagyi rendfokozatban, növendékeivel együtt az orosz harctéren találjuk, de még ebben az évben az olasz harctereket is megjárja. Súlyos betegen érkezett haza a frontról,
szívpanaszokkal került kórházba. Négy hónapi kezelés után felgyógyultan tért
vissza a vezérkarhoz. A román betöréskor kinevezték az Erdélyi Hadtest, azaz
Erdély vezérkari főnökévé, és e minőségében tevékenyen részt vett a határ védelmében. A marosi védelmi vonalat az ő tervei alapján hosszabbították meg
a Kárpátokig.
1914-1916 között román részről több tárgyalás is zajlott az antanthatalmakkal, hogy Bukarest számára a lehető legkedvezőbb pillanatban lépjenek
be a háborúba, és a legcsekélyebb veszteség mellett a legnagyobb mértékben
megvalósíthassák nemzeti törekvéseiket. 1916 nyarán a Monarchia katonai
kudarcai meggyőzték a bukaresti kormányt a hadba lépés aktualitásáról. 1916.
augusztus 27-én este 21 órakor Edgar Mavrocordat, Románia bécsi nagykövete
átnyújtotta Leopold von Berchtold osztrák–magyar külügyminiszternek a had
üzenetet. A román csapatok már egy órával korábban megrohanták a Kárpátok
hágóit és szorosait, és lefegyverezték a határőröket.
1916-ban vk. (vezérkari) őrnagyi rangban az erdélyi honvédkerület vezérkari főnöke
lett Siegler Konrád, a későbbi
vejének fivére mellett. Ebben
a minőségében saját felelősségére addig halasztotta a petrozsényi bányászsztrájk résztvevőire statáriálisan kimondott
halálos ítélet végrehajtását,
amíg a kegyelmi döntést ki
nem járta számukra.
1917. március 5-én a honvédelmi miniszter felmen- 2. kép. A petrozsényi bányászsztrájk 1916-ban
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3. kép. A
 Bozóky család 1918-ban
Nagyváradon. (Siegler Péter
tulajdona)
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tette pilismaróti Bozóky Gyulát: „Őrnagy úr
a területi parancsnokság vezérkari főnöki teendőinek végzése alól felmentvén, a területi parancsnokságtól távozik s a kolozsvári honvéd-kerület
kötelékéből is kilép.”
Átlagon felüli képességei révén mindenben
átlagon felülit alkotott. Fiatalkorában ő volt
az első, aki „velocipéden” végigkerékpározott
Nagyvárad utcáin. Gépkocsit is vezetett, ami
abban az időben forradalmian újnak számított.
A világháború és a trianoni döntés után egy
ideig családjával együtt a Romániának ítélt
területen, Nagyváradon maradt. Nem akart
fölesküdni a román államra, nyugdíjazását
kérte a vezérkari ezredessé kinevezett katonatiszt.
Apja 1919. december 7-én elhunyt. A családnak további összetűzései voltak a román
hatóságokkal. A vezérkari ezredes egyre nehezebben tudta eltartani családját.
1922-ben eladták a nagyváradi házat,
a „csonka” Magyarországra költöztek, az újonnan megvásárolt felsőgödi családi házba.
A helyi közösségbe könnyen beilleszkedett, és ebben nagy segítőtársa volt Lászlóffy
(Eisler) Emil és családja. Megjegyzem, hogy
Lászlóffy Emil és a köréje gyűlt közösség állította fel a mai Bozóky (akkor Erzsébet) téren
az első haranglábat, 1911. október 8-án.
1923 áprilisában indult életének fő műve,
a felsőgödi Jézus Szíve-templom építkezése

az Erzsébet téren. Pénz nélkül, pusztán akarata, hite, szervezőképessége és nem utolsósorban kiváló kapcsolatai birtokában fogott
neki a nagy vállalkozásnak.
Először Felsőgöd igen heterogén lakosságát lelkesítette föl úgy, hogy az első szóra egy
emberként tódultak az építőanyag-kirakodáshoz, a Dunához vagy a vasútállomáshoz.
„Korra, nemre és vallásra való tekintet nélkül” jöttek segíteni, valóságos emberlánc juttatta el a téglát és az építőanyagokat az állomástól az építkezésig. Jelentős összeget tettek
ki a különböző szervezetek és magánemberek
pénzadományai, és sokan ajánlották föl ingyen a szakértelmüket, két kezük munkáját is.
„Felsőgödi módon” templomot építeni fogalommá vált egyházi körökben.
Az építkezés hiteles krónikáját, a lourdes-i
Szűz Mária-szobor történetét, a sokszor csodaszámba menő eseményeket, valamint a keserűre sikeredett befejezést a Historia Domus
című naplóban örökítette meg.
A templom építése 1924-ben sikeresen befejeződött, Bozóky Gyula minden bevétellel
és kiadással tételesen elszámolt. A Historia
Domus leírása szerint ezután gyűjteni kezdte
az adományokat a plébánia építésére, terveket készített, továbbá folytatni szerette volna
a templom belső építését. Ekkor összetűzésbe került a községünk akkori plébánosával,
dr. Béky Lászlóval, aki kétségbe vonta Bozóky

4. kép. B
 ozóky Gyula vendégeivel
a készülő templomot
szemléli. (Forrás: Historia
Domus)

5. kép. A lourdes-i Mária-szobor
megérkezése Felsőgödre
(Forrás: Historia Domus)
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6. kép.	Petőfi Sándor János vitéze
Bozóky Gyula saját kezével
írt és illusztrált kiadásban.
A képen a könyv borítója
látható (A könyv Siegler
Péter tulajdona)

Gyula szakértelmét és szervezőkészségét a plébánia építésével kapcsolatban. Önérzetes
nyugalmazott katonatiszt lévén Bozóky azonnal lemondott a szervezőbizottság vezetéséről.
1924-ben a templom felszentelése után Bozóky Gyula a következőket írta a további terveivel kapcsolatban:
„Eredeti elgondolásom szerint
az volt a tervem, hogy ha majd
a községben villanyvilágítás
lesz, a templomi kereszteket kivilágításra fogjuk berendezni.
De sajnos ezt a tervemet sok-sok
más tervekkel együtt már nem
volt módom megvalósítani, mert
mire a villanyvilágítás megjött,
nem volt már semmi beleszólásom a templom ügyeibe.” 2
Megjegyzem, hogy a teljes díszvilágítást,
modern formában, a plébánia mellett működő Bozóky Gyula Alapítvány 2008. augusztus
20-ára megvalósította.
Bozóky Gyula, tehetségét kihasználva saját kezével írt és színesen illusztrált könyvek
eladásával biztosította a család megélhetését.
2
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Forrás: Historia Domus

7-8. kép. A János vitéz két könyvoldala Bozóky Gyula kezeírásával és színes illusztrációival

Sok egyéb mellett több szép bőrkötésű rézcsatos imakönyvet is készített, elsősorban a családtagjai számára.
Egy ebből az időszakból származó, kézzel
írt és festett képekkel, iniciálékkal ékesített
János vitéz-feldolgozása ma is a család birtokában van.3
3

Forrás: Siegler Péter
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Természetesen az aprólékos munkával, óriási időráfordítással megírt köteteket nem lehetett kellőképpen megfizetni, sőt
tisztességesen megélni sem lehetett belőlük.
Bozóky Gyula csalódása ellenére hite nem ingott meg.
Kézügyességét felhasználva templomi tárgyakat tervezett és
készíttetett. A pécsi Zsolnay-gyár egyedi megrendelésére „legyártotta” a Keresztút 14 stációját, mely 1924-től az 1970-es
évekig a templom egyik ékessége volt. (A vakolatlan templombelsőn a felszerelt stációkból négy darab látható a 4. képen.)
Bozóky Gyula mélyen vallásos ember lévén számtalan egyházi mozgalomból kivette a részét. Sok katolikus rendezvény
szónoka, rendezője, aktív résztvevője volt.
1926-ban László fia megbetegedése miatt családjával
Lourdes-ba zarándokolt. Végtelen Mária-tiszteletét sugározza
a Szűz Mária Virágos Kertje című folyóiratban megjelent alábbi
cikk is.4 (Az írás a következő két oldalon olvasható.) Úgy gondolom, hogy egy nem hívő számára is érdekes az a személyes
élményeken alapuló leírás, mely egy zarándoklat hangulatát,
benyomásait fogalmazza meg. A felsőgödi katolikus templomot kegyhellyé szerette volna nyilváníttatni, a pápának kérvényt is írt magyar és latin nyelven, de kérése nem talált meghallgatásra.

9. kép.	Bozóky Gyula cikke a lourdes-i zarándoklatának élményeiről (lásd
a következő két oldalon)
4
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Forrás: Oláh Ferencné Ilonka Göd
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Kitűnő szervező lévén négy alkalommal
is vezetett népes egyházi zarándoklatot
a Szentföldre, annak ellenére, hogy ezek
az utazások már abban az időben sem voltak
teljesen veszélytelen vállalkozások. Az utakat ő maga tervezte meg aprólékos részletességgel, a szállás, az ellátás, a közlekedési
eszközök, a belépőjegyek, sőt az idegenvezetés is minden résztvevő számára előre biztosítva volt. Ezekről a zarándoklatokról írta
meg saját fotóival illusztrált jelentős művét,
A Szentföld lelke címmel.5 A könyvet saját
költségén jelentette meg.
Könyvének 306. oldalán a következőket írja:
„1927-ben, amikor a Dr. Paulovits Sándor
szentsírlovag vezette, a háború utáni első nagyobb magyar zarándoklattal először voltam
az Agónia-bazilikában, tudtam meg, hogy a barátok a világ összes nemzeteit felhívták, hogy
segítsenek a bazilika belső fölékesítésében, mivel
erre már nem állott elegendő pénz a rendelkezésükre. A 12 kupola mozaik kirakása már akkor
folyamatban volt, csupán a bazilika 3 oltárának
mozaik képei voltak foglalatlanok, melyek közül
ezután, sikerült kieszközölnöm, hogy a középsőt,
vagyis a főoltárnak a képét, mi magyarok csináltathassuk meg.”
A főoltár mozaikjának elkészítésére 34 ezer
pengő gyűlt össze, ami igen nagy pénznek
5

10-11. kép. Bozóky Gyula szentföldi
könyveinek címlapja

Forrás: Veres Mihály János
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12. kép. A
 z Agónia-bazilika

14. kép. M
 agyar címer a főoltáron

13. kép. A z Agónia-bazilika főoltára

számított. „Ami pedig hiányzott, azt úgy pótolták, hogy külföldi felajánlásokért Magyarországon mondattak misét. A mai napig ott
van a Magyar Címer a főoltáron!”6
1934. szeptember 14-ére, a templom felszentelésének 10. évfordulójára állították fel
a mai Lenkei utcában az Összefogás-feszületet (Tavas-kereszt), mely azóta is hirdeti, hogy
„kicsik és nagyok, korra, nemre és vallásra
tekintet nélkül” adogatták a Gyártelepen készített fehér téglákat a megállított vasúti szerelvénytől az épülő templomig.
Leszerelt magyar katonatisztként sokat foglalkozott a háború veszélyeivel, illetve a trianoni döntés következményeivel.
6
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Forrás: Magyar Nemzet 2013. április 1.

15. kép. A
 z Összefogás-feszület, ma

16. kép. Felújítás 1962-ben. (A szerző saját képe)

Egy későbbi írásában, a Felvidék hazatért,
valamint a Kárpátalja hazatért című kétkötetes munkájában az első bécsi döntés nyomán
Magyarországhoz visszacsatolt terület történetét örökítette meg. Ez a könyv rejtélyes körülmények között elveszett a családi könyvtárból.
A kézzel írt és rajzolt „verses krónika” 2007ben egy aukción bukkant fel, és Cs. Nagy Zsolt
tulajdonába került. A család hozzájárulásával
2008-ban reprint kiadásban újra megjelentették a művet.
A család 1944 októberében az orosz csapatok bevonulása után Sopronba költözött. Szerény körülmények között a karácsonyt is itt
töltötték. Bozóky Gyula szabadidejében rajz-

17. kép. A
 reprint kiadás borítója.
(A kép a szerző saját
példányáról készült.)
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18-19. kép. B
 ozóky Gyula verses
naplója világháborús
viszontagságairól.
(A könyv Siegler Péter
tulajdona)
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füzetében örökítette meg Sopron város jellegzetességeit. A második világháború nyugat
felé húzódott, így a családnak tovább kellett
menekülnie. 1945. március 8-án elhagyták
az országot.
A család világháborús viszontagságait, a németországi utazás, tartózkodás és a visszatérés
történetét a Utazásunk Soprontól Kellbergig.
Élmények Kellbergben című verses naplójában
örökítette meg. A család 1946 októberében, két
év távollét után tért vissza Felsőgödre.
A családját feltétlenül szerető, mindig határozott, önmagával szemben igénytelen, több
nyelven beszélő nyugalmazott katonatiszt
meglehetős szegénységben, hosszú szenvedés
után a 76. születésnapja előtt (1954. április.
6-án) Felsőgödön halt meg. Felesége, Mártonffy Gabriella 1978-ban hunyt el, mindkettőjük nyughelye Felsőgödön a Jácint utcai
temetőben, közös sírban van.
Bozóky Gyula 1926-ban Felsőgöd község
dísz
polgára lett, míg Göd városa 2009-ben
posztumusz díszpolgári címet adományozott
neki.
A II. világháború előtt a mai Lenkey utcát
Bozóky Gyula utcának hívták, az egykori
Erzsébet teret pedig Bozóky térnek. A háború után a tér a Szabadság nevet kapta, majd
a rendszerváltozás után lett újra Bozóky tér.
Teljes arculata 1928-ban, a plébánia megépítésével egy időben alakult ki. A templom

falán egy szép márványtábla és egy dombormű emlékeztet
Bozóky Gyulára. Egy másik márványtábla és a templomkert
17 juharfája az első világháború áldozatainak állít emléket.
Nagyréti Tamás grafikus, aki Felsőgödön élt és jól ismerte
a családot, s akinek sokat köszönhetek Bozóky Gyula életművének megértésével kapcsolatban, így rajzolta meg az 1930-as
évek Erzsébet terét, a mai Bozóky teret:

20. kép. A
 z 1930-as évek Erzsébet tere, a mai Bozóky tér (Nagyréti Tamás grafikája)

Nekem, Felsőgöd szülöttének az egykori Piac térről, a „Szabadság térről” a plébánia mellett a ruhásbolt, Zsille néni szemfelszedése, Vaczula János órásműhelye, a Polyák néni trafikja,
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a Béres fodrász, a Schwarcz néni tejboltja mindig az eszembe jut.
Mivel sem fivéreinek, sem pedig két fia
egyikének sem született utódja, így a pilismaróti Bozóky család örökös nélkül maradt.
Felhasznált források:
Gödi Almanach 1999, Nagyréti Tamás: „Ki volt pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes?
Pilismaróti Bozóky Gyula: A Felsőgödi Jézus Szíve-templom építésének története. (História Domus)
A Felsőgödi Római Katolikus Jézus Szíve Egyházközség krónikája 1907-2008 (História Domus)
21. kép. V
 aczula János órásmester és
Polyák néni az órásműhely
előtt. (A kép Vaczula
Krisztina tulajdona)

22. kép.
Bozóky Gyula, a háttérben a Jézus
Szíve-templommal
(Nagyréti Tamás rajza)

23. kép. L ászlóffy Emil köszönő sorai (Forrás: Historia Domus)
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Láng József

Adatok Göd postatörténetéből

A

hajdani Göd nagyközség, majd később város Alsóés Felsőgöd községekből 1970-ben, illetve 1999-ben
jött létre. Budapestről Vác felé haladva Dunakeszi
után találjuk az egykori Alsógödöt, majd azt követően a néhai
Felsőgödnek nevezett területet.
Göd első okleveles említése 1317-ből származik. A régészeti
feltárások szerint az eredeti falu és temploma a felsőgödi részen volt, mely a török időkben teljesen elpusztult.
A történelem folyamán kialakult a Pest–Vác közötti közlekedési út, melyen az egykori térképek tanúsága szerint a későbbi alsógödi részen révátkelő1 és egy út menti csárda (diversorium) jött létre. A postaszolgálat működésében ez a csárda
feltehetően a lóváltó állomás szerepét tölthette be.
A GÖD-PUSZTAI POSTAHIVATAL
Az új település, Göd-puszta is ezen a területen alakult ki
Madách, Grassalkovich, Mayerffy, végül az 1800-as évek második felében Nemeskéri Kiss Miklós és utódai bérlők, illetve
földbirtokosok munkálkodásával.
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek
regesztái 1712–1740. 5976. VII., 234. o.
1
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A birtokon a gazdasághoz
tartozó alkalmazotti lakások
egyikében 1882-ben postatávirdai szolgáltatással III.
osztályú postahivatal kezdte meg működését, GÖD
(1882–1929) feliratú bélyegző
alkalmazásával.2
1. kép.	A gödi uradalom egyik bélyegzője 1888-ból
GÖDI-SZŐD
(1882–
1901) postamestere 1882 és
1887 között Félix Mihály
jegyző, 1888 és 1895 között
Mihalik János igazgató tanító,
1896 és 1901 között Gebauer
Irma volt.3
A gödi hivatal vezetője
a sződi római katolikus plébános vallási irányításával
2. kép.	GÖD bélyegző
3. kép.	GÖDI-SZŐD
bélyegző
a Göd-pusztán működő iskola tanítója volt.4 Az első
„postamester” Demetrovics Alajos volt 1881 és 18875 között, majd őt követte
Cselényi Zsigmond (a híres énekes édesapja), aki 1887 és 1895 között látta el
a postamesteri feladatokat.
Kostyán Ákos: A magyar bélyegek monográfiája 1867–1967. VI., Budapest, 1973, 103. o.
(A továbbiakban MBM)
Gudlin Tamás: Magyarország klasszikus postabélyegzői. Braunschweig, Germany, 2004, 197. o.
Közlekedési szaknaptár és sematizmus 1897–1948. Postamesteri hivatalok című fejezet. (A továbbiakban KSZ)
3
Volentics Gyula kutatásai alapján.
4
Annak idején elterjedt volt, hogy tanító, lelkész, jegyző, kereskedő postamesterként is dolgozott. KSZ, 1928, 53. o.
5
A Váci Egyházmegye éves sematizmusai 1885–1903.
2
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4. kép.	A Cselényi házaspár

Fennmaradt a Nemeskéri Kiss Pálnénak a véghlesi uradalomból (Zólyom megye) küldött tojás postai szállítólevele 1894-ből. Jó sok tojás lehetett, a kosárral
együtt 8,8 kilogramm súlyú volt a küldemény. Július 22-én adták fel Zólyom
megyében, és július 23-án már át is vette a címzett Gödön.
A következő postamester Hoffman Pál volt, 1895-től 1900-ig. A kézbesítők
abban az időben bizonyára szegényesebb közlekedési eszközön, talán gyalog,

5. kép.	Csomagfeladó 1894-ből

6. kép.	Csomagátvevő 1894-ből
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naponta többször is bejárták a területet az ideálisnak nem mindig mondható útviszonyok
között. Erről tanúskodik az alábbi, 1895-ből
származó feljegyzés is.6
Az állást személyi problémák miatt7 már
1898-ban is meghirdették a Népnevelő című
újság július 10-i számában, az alábbiak szerint:

8. kép.	Tanítói, postamesteri álláshirdetés

7. kép.	Gödi postaforgalom, 1895

„A gödi pusztai róm. kath. és postával egybekötött tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Fizetése: 220 frt készpénz, 4 hektoliter búza,
16 hektoliter rozs, 1 hold szántóföld, zöldséges kert, egy tehén és két sertésnek legelő
és szalma, tüzelő, szabad lakás, postából 400
frt. Tartozik szabad idejében a gazdaságban
segédkezni. Folyamodványok méltóságos nemeskéry Kiss Pál államtitkár úrhoz intézendők Göd pusztára. Sződ, 1898. julius hó 2-án.
Krchnák János, plébános.”
M. kir. Kereskedelemügyi Minisztérium posta és távirda személyzetének czim és névtára. Budapest, 1896.
7
Kórpótlék vita. Váci Egyházmegyei Levéltár. Schola
Göd. 2769/VII/24/900.
6
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1900 szeptemberétől Adamecz István8 látta
el a postamesteri feladatot is, 1911-től pedig
posta-, távirda- és távbeszélőhivatallá alakult
az intézmény.
A Postamúzeumban található első vidéki
telefonkönyv az 1912. évi kiadás. Gödnek ekkor 19, 1922-ben 17 előfizetője volt.9

10. kép.	Telefonjegyzék, 1914

9. kép.	Postai feladóvevény
Adamecz István aláírásával

11. kép.	Telefonjegyzék, 1922

KSZ, 1902, 1911.
M. Kir. Postavezérigazgatóság. A vidéki M. Kir. Távbeszélő-hálózatok betűrendes névsora. 1912–1944.

8
9
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Visszatérve a postai szolgáltatáshoz: időközben a lakosság folyamatos növekedése miatt jelentősen megnőtt
a forgalom, ezért 1920-tól
a postakiadói szakképzettséggel rendelkező Noge Jolán
érkezett segítségként.10
Adamecz István 1927. november 1-jével lemondott
a postamesterségről, és helyettesként egy rövid ideig
12. kép.	A Göd-pusztai postahivatal az 1920-as években. Noge Jolán vezette a postát,
Az ajtóban Noge Jolán
majd még abban az évben
Koch Imréné11 lett a postamester, 1935-ig. 1936-ban Petróczy Gyula, 1937-től Könyves Tóth
Lajosné Mudry Mária volt a vezető. Az 1930-as évek végétől
Mudryné Alsógöd-Kertvárosban az Áldás utca (ma Béke út)
41. szám alatt bérelt helyiségben üzemeltette a gödi postahivatalt, amely itt működött még 1944-ben is.12
Bár Alsógödnek 1927-től önálló postahivatala volt, még
1934-ig az ottani telefonelőfizetők is a 20 állomásos gödi névsorban szerepeltek. 1937-től az alsógödi egységes hálózathoz
tartoztak a Göd, Felsőgöd, Sződ, Sződliget telefonközpontok. Ezt követően már csak a Göd-pusztai vonalakat és Ilka-
puszta 5 vonalát kezelték itt. Majd a másik két központhoz
10
Pártos Judit: Posták, postások Gödön. Gödi Almanach, Göd, 1998,
37–51. o. (A továbbiakban Pártos)
11
Rexa Dezső: Duna menti nyaralóhelyek. Alsó- és Felsőgöd 1934-ben,
299. o.; KSZ, 1929.
12
KSZ, 1944.
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már be nem férő előfizetőket is kiszolgálták
az eredeti 20-as központjukban. 1941-től
a telefonelőfizetők névsorában a lakcímet is
feltüntetették.
A FELSŐGÖDI POSTA
TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI
1907-től a felsőgödi területen a földbirtokosok parcellázásba kezdtek, és a betelepülők
száma rohamosan nőtt.
„A településünk első éveiben természetesen
»Postahivatal« nem volt. Minden postai küldemény
a Sződ községhez tartozó Göd-pusztai Nemeskéri
Kiss Pál uradalmában lévő, a körülbelül három
kilométerre fekvő postahivatalba érkezett, illetve
onnan továbbítatott. (…)
Nem is kell említeni, hogy ez postai küldönc
hiányában rendkívül nehézzé tette a postai
küldemények
kézbesítését.
Amennyiben
a telepesek közül valaki a pusztai postahivatalban
megfordult, szívességből hozta vagy vitte
a leveleket. A legtöbb telepes lakó a budapesti
munkahelyére címeztette postáját. (…)
A Telepesek Egyesülete többszöri kérelme
után a Magyar Királyi Postaigazgatóság egy
úgynevezett »Postaügynökség«-et engedélye
zett, amely 1910. november hó 27-én kezdte meg
működését. FELSŐGÖD feliratú négyszögletes
bélyegzővel 1917-ig volt érvényben.13
13. kép.	Telefonjegyzék, 1944

13

MBM, 545. o.
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Ennek ellenőrző hivatala, ahová minden postai küldeményt
küldeni, illetve ahol átvenni kellett, a Göd-pusztai postahivatal
maradt. Naponként egyszer rendszeresen közlekedő küldönc vitte
és hozta a telepre a küldeményeket. A küldönc évi fizetését, 300
arany koronát, három éven át a Felsőgödi Telepesek Egyesülete
fizette.” 14
Meg kell említeni, hogy milyen nagy erőfeszítésbe került
az engedély megszerzése. Az első kérvényt 1909 októberében küldték a postaigazgatóságnak. Végül a helyi újság 1910.
szeptemberi számában „nyílt levélben” írták le az addigi kálváriájukat, s talán ennek hatására nyithatták meg két hónappal később a postaügynökséget.
Részlet a nyílt levélből:

Lászlóffy Emil: Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez 1907–
1959. Gödi Almanach, Göd, 2003, 185–186. o.
14
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14. kép.	Nyílt levél a miniszterhez
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„Az első postaügynökség az Ady Endre út 27. szám alatt, Eisler
Emil házában nyílott meg. Felesége volt az első postaügynök.” 15
A híradás az alábbi módon jelent meg a Felsőgöd és Környéke
című helyi lapban 1910. december 1-jén:

15 . kép.	A felsőgödi postaügynökség indulása
Lászlóffy (Eisler) Emil: Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez
1907–1959. Gödi Almanach, Göd, 2003, 185–186. o. (A továbbiakban Eisler)
15
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A Vasúti fasorban lévő felsőgödi postaügynökség vezetését
Pogány Eleonóra postamesternő vette át a Felsőgöd és Környéke
című közlöny 1911. április 6-i számában megjelent híradás
szerint.

16. kép.	Postamesternő-váltás

A postaügynökséget 1914-től Sütő
Miklósné (Deák Ferenc utca 16.) vezette, majd 1915-től az intézmény
1916. évi megszűnéséig Sütő Irma látta el a vezetői feladatokat.
1916. október 6-tól II. osztályú
postahivatal kezdte meg működését
Schöner Mária vezetésével.16
Az 1916. június 16-án kiadott ko- 17. kép.	„Felsőgöd Postaügynökség” feliratú
bélyegző 1911-ből
ronás, vonalkázott bélyegzőn a FEL17
SŐGÖD felirat szerepelt.
„A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Felsőgödön működő
postaügynökség, f. évi október 6-án teljes üzemű posta- és
távbeszélő hivatallá alakíttatik át, s egyúttal postatakarékpénztári
közvetítéssel is megbízatik.
16
17

KSZ, 1917.
MBM, 249. o.
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Az új postahivatal a felsőgödi megállóhelyen át a Budapest–Érsekújvár 390
kalauz, Göd állomáson át pedig a Wien–Budapest 2 mozgópostával köttetik össze.
Kézbesítések kerületébe Felsőgöd nyaralótelep tartozik.
Budapest, 1916. szeptember 25.” 18
Az 1922. évi vidéki telefonkönyvben a hétköznap 8-tól 12-ig és 14-től 18
óráig, vasár- és ünnepnap 8-tól 11-ig és 14-től 15 óráig igénybe vehető szolgáltatásra az alábbi kilenc előfizetőnek volt lehetősége:
6 Bozóky Gyula ezredes
2 Bun József bankigazgató
4 Gregorics Ferencné
7 Hűvös Rezső bankigazgató
1 Községi Elöljáróság
8 Radó Manó
5 Rapaich Rezső huszárszázados
9 Závoczky Jenő államrendőrségi fogalmazó
1937-ben az előfizetők száma 23, 1943-ban az 1937-ben kibővített alsógödi
egységes hálózat kialakításával már 80 állomás működött. 1941-től a távbeszélő-névsorban a lakcímet is feltüntették.
Megjegyezzük, hogy eleinte elöl volt a kapcsolási szám, és utána tüntették
fel az előfizető nevét. Később rájöttek, hogy áttekinthetőbb, ha előbb a neveket írják, és utána a kapcsolási számot.
„… a posta rendes hivatallá minősíttetett, ezzel a vasúti mozgóposták is itt
helyben álltak meg, Schöner Mária – a harmincas években bekövetkezett haláláig
– volt a vezető. A postahivatal ez időben az Arany János (mai Kacsóh Pongrác)
utca 25. szám alatt lévő bérleményben nyert elhelyezést. A Postaigazgatóság
később, a hivatal jobb elhelyezése céljából, megszerzett egy Ady Endre (36. sz.)
18
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M. kir. Távirda és postaigazgatóság, Budapest, 97417/1916. számú hirdetmény.

úti ingatlant és ez, bizonyos átalakítások után, ma is a postahivatal helyiségéül
szolgál.” 19
A hivatal 1937-ben az úgynevezett kincstári postaházba költözött, és I. osztályú minősítést kapott. Beosztott kiadóként alkalmazták Bíró Juliannát, vitéz
Rádóczky Sándort pedig kisegítőként.
1928-tól és 1936-tól az országos előírás szerint (év, hó, nap, óra) változtak
a bélyegzők feliratai.20
A leveleket az állomáson elhelyezett postaszekrénybe bedobva is fel lehetett
adni. Ezeket a küldeményeket az e célra rendszeresített vasúti mozgóposta-
kocsiban kezelték.21
Ezek a vasúti kocsik együttvéve alkották a mozgópostát, külön-külön pedig
mindegyik önálló postahivatal volt, amelyben a végállomásokon és útközben
beérkezett küldeményeket rendeltetési helyük szerint irányították, elvégezték
a levélpostai kezelést és a rovatolási munkákat. Többféle bélyegzést alkalmaztak: a feladóállomás vonalbélyegzője, a feladóállomás neve, a feladás időpontja,
a pályaudvar megnevezése. A levélszekrényből származó küldeményekre négyszögletű bélyegző került, feltüntették a postakocsi vonalának kezdő- és végállomását, és többfajta dátummegjelölést tartalmazó kör alakú bélyegző is volt.

18. kép.	Bélyegző mozgópostával, 1934

19. kép.	Bélyegző, 1940

Eisler
MBM, 389., 414. o.
21
MBM, 766. o.
19

20
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20. kép.	A Felsőgödi Postahivatal, 1940-es évek

Schöner Mária nevével
1940-ben találkozunk utoljára. 1941-ben a vezetői állás
betöltetlen, majd 1942-től
1944-ig Seres Andrást helyettes postamesterként jelölik
(felesége is a postahivatalban
dolgozott), 1948-ban pedig
már kinevezett vezető.

21. kép.	Seres András aláírása egy postai dokumentumon

Beosztottak: Szabó Matild, Traupert Józsefné, Eöri Lajos (kézbesítő), Scholz
Rezső, Gulácsik Pál.22
1947-ben csupán négy telefonvonal működését engedélyezték. Az előfizetők
a következők voltak:
4 Háden Pál, a MÁV, az OTI és a Posta biztosítási orvosa
1 Községi elöljáróság
3 Tavas József, a MABI és a Posta biztosítási orvosa
2 Ruttner Györgyné Filip Stefánia szikvízüzeme
1956-ban az alsógödi egységes hálózathoz tartozó központ 22 telefonvonalat kezelt. A fent felsoroltakon kívül még néhány körzeti orvos, hatóságok,
intézmények, üzletek rendelkeztek telefon-elérhetőséggel.
22
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KSZ, 1940–1944, 1948.

Később még tovább kellett bővíteni a postai
létszámot. Az 1959-es állapotokról ezt olvashatjuk:
„…ma négy tiszti és négy kezelői személy
dolgozik benne. (…) A távbeszélőnek helyben
negyven állandó előfizetője, a rádiónak 1384,
a televíziónak pedig 80 előfizetője van.
A postaforgalom igen megnövekedett, havonta kb.
1200 távbeszélgetést bonyolít le, csomagfeladás
kb. 300 db, kézbesítés pedig kb. 400 db.” 23

22. kép.	Állomási szekrényből felvett
küldemény bélyegzője

AZ ALSÓGÖDI POSTAHIVATAL TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI
A GÖD-NYARALÓTELEP24 szöveggel 1907. augusztus 1-jétől kiadott
postaügynökségi bélyegző 1924-ig volt érvényben. (Göd-nyaralótelep Kisgöd
területén alakult.25) Kezelője 1911-ig Kalmár István, 1913–14-ben Heppi
Ferencné, majd 1915-től Vermes Gyula.26

23. kép.	„Göd Nyaralótelep” feliratú bélyegző

24. kép.	„Alsógöd Postaügynökség”
feliratú bélyegző

Eisler
MBM, 546. o.
25
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Budapest,
1910, 139. o.
26
KSZ, 1910–1919.
23

24
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25. kép.	A z Alsógödi Postahivatal
bélyegzője

Göd és a Kisgödnek nevezett rész elvált
Sződtől, és 1921-ben 1200 lakossal Alsógöd
néven kisközségként önállósult. Így mind nagyobb feladat hárult a Göd-pusztai hivatalra.
Ezért 1924-től 1927-ig itt postaügynökség
működött ALSÓGÖD (1924–1927)27 felirattal, napszakmegjelölés nélküli, négyszögletes bélyegzővel – írja a Magyar Bélyegek
Monográfiája. A szakirodalomban említettekkel ellentétben azonban a bélyegző felirata
POSTA ÜGYN. a hivatal státusza szerint, és
a napszakot is jelöli.
1927 decemberében Alsógödön önálló postahivatalt létesítettek ALSÓGÖD
(1927–1948) feliratú 28 bélyegző alkalmazásával. Noge Jolán nyerte meg a hivatal vezetésére kiírt pályázatot, és a M. Kir. Kereskedelmi miniszter 1927. december 16-tól a IV.
osztályú postahivatalhoz postamesterré nevezte ki.
A szükséges helyiséget a Pesti út 75. szám
alatti épületben bérelték. A IV. osztályú besorolás előírása hétköznap délelőtt 8-tól 10-ig,
délután 16-tól 18-ig, vasárnap és ünnepnapon
reggel 8-tól 8.30-ig tartó nyitva tartást jelentett. A postamester személyzetként egy levélkézbesítőt alkalmazhatott.
1929-ben a hivatalnak már III. osztályú minősítése van, a postai szolgáltatás mellett táv27
28
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MBM, 566. o.
MBM, 386. o.

26. kép.	Noge Jolán a Pesti úti
hivatalban, a kézi kapcsolású
telefonközponttal

beszélőt is működtetnek. 1930-ban pedig már II. osztályúnak
jelölik.29
1933-ban a postamesternő, iskolaigazgató férjével, Pártos
Gyulával együtt egy olyan családi házat épített (a mai Alkotmány utca 1. szám alatt), mely magában foglalt egy tágas postahivatalt is.
(Pártos Gyula honvédhadnagy 1944. október 9-én Beregszászon hősi halált halt, sírját az ott élők gondozzák.)
1934-ig az alsógödi telefonelőfizetők a gödi központhoz
tartoztak, a névsoruk is ott található. 1935-ben és 1936-ban
már Alaghoz tartoztak, de saját központot kezeltek, több mint
40 előfizetővel.
1937-ben beszereltek egy 100 előfizetőt kiszolgáló telefonközpontot is. Ezután az alsógödi egységes hálózathoz tartoztak az 50 saját, a 47 felsőgödi, az 55 alsógödi, az 5 gödi,
29

KSZ, 1929-1930.
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27. kép.	Magyar Királyi Posta és
Postatakarékpénztár,
Alsógöd, 1937. Balról jobbra
Pártos Gyuláné Noge Jolán
postamesternő, Görgényi
Erzsébet és Badalay Ödön
postakiadók, valamint
a kézbesítők

valamint a sződi és a sződligeti előfizetőket
kiszolgáló központok.
A feladatok növekedésével a hivatal egyre
magasabb osztályba lépett, és egész nap nyitva tartott, délután 5 óráig. A telefonszolgálat
mindennap 7-től 21 óráig tartott.
A postamester munkáját ekkor már két postakiadó és két levélkézbesítő segítette. 1938ban a beosztott dolgozók Görgényi Erzsébet és
Bodolay (Badalay)30 Ödön postakiadó voltak.
1936-ban és 1939-ben kezdték el alkalmazni az ALSÓGÖD feliratú új bélyegzőket,
melyek 1948-ig voltak használatban, majd átvésték őket.31
A feladatok változására jellemző, hogy
a Posta belső szabályzata szerinti úgynevezett
munkaegység32 mérőszámot tekintve 1936ig az alsógödi posta forgalma a felsőgödinek
felét, a göd-pusztainak 70 százalékát tette ki.
1937-től az összfeladat növekedése mellett
a göd-pusztai feladatok áttevődtek Alsógödre,
így a munka ott a felsőgödivel azonos men�nyiségű volt, sőt néha meg is haladta azt.
KSZ, 1938-ban Badalay nevét elírták, tévesen Bodolaynak nevezik.
31
MBM, 386., 423., 432. o.
32
A postamesterek „rendes díjazása” a forgalom utáni
díjazás, melynek alapja az 1924-ben bevezetett munkegység-kimutatás, ami az üzemi jutalék alapjául is
szolgált. Ezekhez jött a távirda- és telefonkezelésért,
valamint a meghosszabbított szolgálatért járó díjazás.
KSZ, 1928, 53. o.
30

28. kép.	Bélyegző 1939-ben
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GÖD POSTAHIVATAL ALSÓGÖDÖN
Visszatérve a Göd feliratú bélyegzővel üzemeltetett postahivatalhoz: az intézmény Alsógödön, az Áldás utca 41-ben (ma Béke út)
működött, és 1948-ban Balogh Dénesné vezette, akinek segítője Szilágyi János postamester volt.33 Ekkor csak Mészáros Istvánnénak,
a földművelésügyi miniszter által megbízott ingatlanközvetítőnek volt saját telefonja
a gödi központ üzemeltetésében.
1950-ben Nikkel Istvánné ugyanebben a helyiségben nyitott Postaügynökséget, az ALSÓGÖD-KERTVÁROS lenyomatú bélyegző felhasználásával. A négyszögletes alakú bélyegző,
melyen az év két utolsó számjegye, illetve római
számmal a hó, valamit arab számmal a nap
megjelölése szerepelt, a hivatalos nyilvántartás
szerint 1950. 05. 27-től 1958-ig volt érvényben.34
A mai Béke úton lévő postaügynökség
1954-ben a szemközti oldalra, a 32. számú
házba költözött, vezetését Tóth Sándorné vette
át, majd 1958-tól Fiókpostaként működött.
Ennek vezetője a fiókposták országos megszüntetéséig Tóth Sándorné leánya, Szakács
Sándorné Tóth Julianna volt. A Fiókposta ALSÓGÖD-KERTVÁROS feliratú, kör alakú
bélyegzője 1958. 08. 26-tól 1961-ig volt használatban.35

29. kép.	Alsógöd Kertváros bélyegző

30. kép.	A z egykori fiókposta és
vezetője, Tóth Julianna
1960-ban

KSZ, 1929–1948.
MBM, 578., 581. o.
35
MBM, 606. o.
33

34
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AZ ALSÓGÖDI POSTA MŰKÖDÉSE 1945-TŐL
A frontvonal közeledtével 1944. december 7-én a Postaigazgatóság a Vác–Budapest útvonalon érintett valamennyi postahivatalból összegyűjtötte és a fővárosba menekítette a nagyobb értékeket. A szovjet csapatok december 9-én érték el
Alsógöd területét.
Az alsógödi posta 1945 májusában indult újra. A hivatali idő
folyamatosan bővült, s a posta végül délelőttönként 8 és 12
óra, délutánonként pedig 14 és 18 óra között tartott nyitva.
A postamester segítője a háború előtt is ott dolgozó Nemesfalvi
Katalin volt.

31. kép.	Állomási bélyegző 1949-ben

32-33. kép. Postahivatali bélyegzők

1947-ben megszűnt a vidéki posták vállalkozás jellege, és
valamennyi postai dolgozó állami alkalmazott lett.
A száz körüli telefonelőfizetői létszámból 1947-ben telefonkészülékkel rendelkeztek:
Alsógödön
3 Dr. Debreczeni Kálmán községi orvos
4 Községi elöljáróság és Villamos üzem
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Felsőgödön
4 Háden Pál, a MÁV, az OTI és a Posta biztosítóorvosa
1 Községi elöljáróság
3 Tavas József, a MABI és a Posta biztosítóorvosa
2 Ruttner Györgyné Filip Stefánia szikvízüzeme
Gödön
1 Mészáros Istvánné földművelésügyi minisztérium által engedélyezett ingatlanközvetítő irodája
1956-ban már összesen 20 állomás működik, a fentieken kívül néhány vállalat, intézmény, iskola, üzlet kapott telefont.36
Az alsógödi postán ekkor a beosztott a dolgozók: Tóth
Margit, Hanzelik Emília, Király Emil, Sisa János. A kézbesítést
a Király család végezte, amelynek tagjai már a háború előtt is
részt vettek ebben a munkában. A telefonszolgálatot Polgárdi
Lajosné Király Edit látta el.
A fiú, Király Emil 1951-ben Budapestre, a Keleti pályaudvar
melletti 72. számú postára ment át, a belföldi levélirányításhoz. 1956-ban a nemzetközi levélirányító osztályra helyezték,
a pontatlanul címzett, illetőleg a tévesen irányított levelek
címnyomozását végezte még nyugdíjas korában is.
Királyékat 1951-től Jalsovszky Lajos, a felesége és Harmincz
János követték.
Pártos Gyuláné Noge Jolán 36 évi gödi postásság után 1956.
május 31-én ment nyugdíjba.
Ezt követően 15 évig Hinfner Tibor volt a vezető a lakástól
elkülöníthető hivatalban. Mellette dolgozott Ambrus Mária és
Vízvári Pálné, aki 1971-től vette át a hivatal vezetését.
36

Magyar Posta. Pest megyei Távbeszélőnévsor, 1947 és 1956 március.
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34. kép.	Bélyegző 1962-ben

1973-ban Alsógödön a Kossuth téren felépült a posta új, modern, tágas épülete. A hivatal vezetője átköltözéskor Vízvári Pálné
volt. Munkatársai Honffy Józsefné és Hábl
Károlyné. A kézbesítést 1968-tól 1996-ig
Jámbor Ferencné végezte.37
1968-ban a felsőgödi postán korszerűsítették a telefonközpontot, 100 előfizető kapacitással. 51-gyel kezdődő számokkal ehhez
csatlakozhattak az alsógödi előfizetők is.
Hecsei Ferencné volt a kezelője a kézi kapcsolású központnak, amelyet 1974-től félautomata,
1983-tól pedig ötjegyű számokkal teljes automata központ váltott fel.
Seres András szinte haláláig, 1967-ig volt
a postamester, majd 1967-től 1999-ig Sándor
Istvánné látta el ezt a feladatkört. Kezdetben munkatársa volt még Seres Andrásné és
Traupert Józsefné, később Molnár Antalné
főpénztáros, Ménich Györgyné és Szilva
Józsefné.38 1999-től Sógor Andrásné lett a vezető.
A két település egyesítésével 1970-ban létrehozott Göd nagyközségben ezután a Pesti
úti hivatal „Göd 1, Alsógöd”, az Ady Endre
úti felsőgödi „Göd 2, Felsőgöd” feliratú postabélyegzőt használt. Később megint megAz Alsógödi posta működése. Pártos Judit: Posták, postások Gödön. Gödi Almanach, Göd, 1998,
37–51. o.
38
Sándor Istvánné visszaemlékezése.
37
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35–38. kép. P
 ostai bélyegzők: Göd–Felsőgöd, 1975; Göd–Alsógöd, 1981; Göd 1–Alsógöd, 2014;
Göd 2–Felsőgöd, 2002

változott a szövegezés a fenti
képeken láthatók szerint.
1987-ben költöztem Felsőgödre. Reggelente kedves
színfolt volt, hogy a postás bácsi, úgy emlékszem,
gyakran már reggel ötkor
bedobta a ládába az érkező
küldeményeket. Megtehette,
hiszen akkor még Felsőgöd
volt az elosztóhely! Ma már
a kézbesítőknek minden reggel először Alsógödre kell
elkerekezniük a napi küldeményekért.
Sajnos a postás bácsi sincs
már az élők sorában. Hagyott egy emléket, melyet
megőriztem.

36. kép.	Felsőgödi postásnaptár 1987-ből
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Volentics Gyula

Egy régi bélyegző nyomában
Hol állt 1882–1901 között Gödi-Sződ postája?

A

több mint 110 éve használt különleges Gödi-Sződ
postabélyegzések lokalizálásával kapcsolatban szükséges az újonnan előkerült adatok alapján megismertetni a Gödi Almanach olvasóival: hol állt Gödi-Sződ postája,
illetve melyik postán használták e bélyegzést?
Sződ Felvidékről betelepített, tót ajkú népessége mindig is
a földből élt. A 19. század végéig a plébános mellett a jegyző
volt a helység másik „írástudója”. Annak idején a sokrétű jegyzői és kántortanítói hivatást az e pályára jelentkezők párhuzamosan tanulták a jegyzőképzőben és látták el állomáshelyükön, sőt munkájukat még postatiszti feladatokkal is tetézték.
Túl nagy levélforgalom nem lehetett ekkor a faluban, ugyanis
az itt lakóknak távoli rokonsággal nem kellett levelezniük,
mivel a település zártsága miatt a teljes atyafiság helyben lakott. A legtöbb levelet és képes levelezőlapot sokáig a tanító és
annak rokonsága adta fel a helyi kispostán.
A helyi postatiszti szolgálatot először a Váci járás közéletének egyik kultikus figurája, Félix Mihály (Szécsénke, 1835 – ?)
látta el. Félix 1873-tól lakott a faluban, és szűk két évtizedig
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töltötte be azt a mindenes tisztet, amelybe a kántorizálás és a jegyzősködés
mellett esetenként a postatiszti feladatok ellátása is beletartozott. Nagy meglepetést keltett, amikor 1881-ben, a képviselő-választások idején vesztegetésért,
majd hivatali sikkasztásért elítélték. 1888-ban sikkasztási ügyek és okirathamisítás miatt Félix ismételten a Váci Járásbíróság elé került. Későbbi sorsáról
már nem sokat tudunk – talán kivándorolt Amerikába –, leszármazottai azonban Sződön maradtak.1

1. kép.	„Föladó-vevény” 1884-ből, Félix Mihály jegyző
aláírásával

2. kép.	Sződ postájának korai
pecsétnyomata (1884)

A Sződi Helytörténeti Alapítvány archívumában fellelhető postatörténeti
dokumentumok között található helyi egyházközségi „Föladó-vevény” alapján megállapítható, hogy Félix a fenti elmarasztaló ítélet ellenére még 1884
októberében is ellátta postamesteri feladatait. Mivel e dokumentum alapján
a budapesti székhelyű Foncière Biztosító Társaságnak küldött levelet Sződön adták postára, ezért bizonyítható, hogy a sződi posta 1882-1901 között
Sződ község történeti monográfiája 1255–2005 (Volentics Gyula, Sződ, 2005) 555. o., Váczi
Hírlap, 1888. 02. 12. szám, 1888. 03. 25. szám.

1
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a GÖDI-SZŐD feliratú, egykörös, háromsoros betétrendszerű bélyegzővel működött.2 Nehezen elképzelhető, hogy
a plébános az ekkor már két éve működő, több kilométerre
lévő gödi postán adta volna fel a levelet, amikor a sződi posta
pár száz méterre volt a helyi paplaktól. A sződi feladás másik
bizonyítéka pedig magának a postatisztnek (Félix) az aláírása,
aki Sződ belterületén, és nem a távoli Göd-pusztán lakott.
A közigazgatásilag akkor még Sződhöz tartozó Göd-pusztai birtokon, a gazdasághoz tartozó alkalmazotti lakások
egyikében 1882-ben – a sződivel egy időben – GÖD feliratú
bélyegző alkalmazásával postahivatal kezdte meg működését.
A korszakból fellelt postai ajánlott küldemények feladóvevényein lévő pecsétek és aláírások alapján tehát megállapítható, hogy kizárólag csak Sződ településen használták a GÖDI-SZŐD feliratú bélyegzőt, míg a közigazgatásilag később
abból kiváló Gödön csak GÖD felirattal bélyegeztek.
A GÖDI-SZŐD felirattal kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy ilyen nevű település sohasem létezett. Ennek
a bélyegzőnek a feliratán kívül e névvel 1882–1905 között
elvétve találkozhatunk egy-két levél címzésében, könyvben,
képes levelezőlapon, illetve eljegyzési meghívón.
A sződi postán 1895-ben nyitotta meg a plébános, Tragor
Antal (Körmöcbánya, 1857 – Sződ, 1896) azt a „Betétkönyvecskét”, melynek tőkéje és kamatai a közeli vácrátóti
Kígyósi-kápolna fejújítását szolgálták. Erre a kiállító hivatal
megnevezésénél is az I. GÖDI-SZŐD 210. felirat került.3
A szerző a nevezett alapítvány (székhely: 2134 Sződ, Árpád út 10.) elnöke. Magyarország klasszikus postabélyegzői. Helyhez kötött postahivatalok főbélyegzői (Gudlin Tamás, Braunschweig, 2004.) 197. o., A magyar
bélyegek monográfiája VI. A magyar postaigazgatás bélyegzői 1867–1967
(Kostyán Ákos, Bp., 1973) 103. o.
3
A Sződi Helytörténeti Alapítvány archívumában található.
2
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Ebben a posta alkalmazottjának aláírására
szolgáló rovatot az a Mihalik János (Sajóvámos, 1868 – Sződ, 1928) látta el kézjegyével,
aki 1888–1927 között a helyi iskola főtanító-igazgatója volt.4 Mihalik tanító már ideérkezése évében (1888) átvehette a zavaros életvitelű Félix jegyzőtől a postai feladatokat. Ezt
annál is inkább tehette, mivel a jegyző éppen
abban az évben tűnt el.

3. kép.	Az 1895-ben megnyitott
„Betétkönyvecske” borítója
a sződi posta mint kiállító
hivatal jelzésével

4. kép.	Bejegyzés a „Betétkönyvecskében” Mihalik
János tanító aláírásával (1895)

Itt kell megjegyezni, hogy a postatiszt
a postahivatalnál tiszti ranggal szolgáló hivatalnokot jelentett, aki egyaránt lehetett postamester, postakiadó vagy postaírnok.
1894-ben már Simmel András sződi postamester úrról olvashatunk egy ingatlan-adásvételi szerződés kapcsán.5
1896-ban a sződi III. osztályú postáról feljegyezték, hogy naponta kétszer érkezett és
Volentics Gy. 2005., i. m.: 534. o.
Budapest Főváros Levéltára HU BFL VII 185 1894
01991 0001–0002 jelzet.

4
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indult küldemény, valamint kétszer kézbesítették a leveleket. Ekkor a jegyző és az iskolaigazgató után már egy ízig-vérig szakavatott
postamester, Gebauer Irma látta el a postatiszti teendőket. Járandósága év-, irodai és kézbesítési díjból, valamint szállítási átalányból állt
össze. Ebben az évben 320 db ajánlott levelet
adtak fel és ugyanannyit kézbesítettek, az átadott csomagok száma 240 db volt. Emellett
80 db levelet és 236 db utalványlevelet is kézbesített a millennium évében a sződi postai
alkalmazott.6
Sződ postája hivatalként 1901 júniusában
kezdte meg működését. Ettől az időponttól
1941-ig kerékrendszerű, koronás, vonalkázott
pántos bélyegzőt használtak, a megszüntetett
GÖDI-SZŐD felirat helyett az immár egyértelmű SZŐD felirattal.
A sződi postát az első hivatásos helyi postamester, Gebaurer Irma húsz éven át, egészen
1916-ig vezette.7
A régi sződi posta a Tabán utca 8. szám alatti parasztházban működött. Ebben az épületben volt egykor az elöljáróság és a jegyzői
lakás is. Az új polgármesteri hivatal (Dózsa
A M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium posta- és
távírda személyzetének s a posta- és távírdahivataloknak czím- és névtára (Bp., 1896) 63. o.
7
Közlekedési szaknaptár és sematizmus 1911–1916
(szerk.: Ferenczi Pál – Horváth József, Bp., 1911–1916),
Postás szaknaptár – postamesteri hivatalok 1938–1942
(Bp., 1938–1942).
6

5. kép.	Snapp Vandának Sződre
küldött levelezőlap GödiSződ címzéssel (1899)

6. kép.	A sződi jegyző lányának
eljegyzési meghívója GödiSződ településjelzéssel,
1901-ből (a Sződi
Helytörténeti Alapítvány
archívumából)
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György út 216.) felépítése után már csak a posta és a csendőrség maradt az épületben, melyet a köznyelv „postaháznak”
hívott.8 Az 1920-as évek legvégén innen költözött a posta
a mai helyére, a Dózsa György út 223. szám alatti, ma már
a település lélekszámához (3500 fő) képest kicsi alapterületű, szolgálati lakást is magába foglaló, emeletes, építése idején az akkori zsúptetős, vert falú házakhoz képest modernnek
számító, polgári stílusú épületbe.
***

A dolgozat korábban vázlatosan már megjelent a Gödi Körkép
2014. januári számában.
(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban megkapta a magyar
kultúra lovagja kitüntető címet.)
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Volentics („Szotyi”) István (1928) adatközlése.

Volentics Gyula

Templomépítők

Alsógöd katolikus kápolnájának nyolc és fél évtizede (1908–1993)

A

múlt század elején a Kincsem-telep, Kisgöd, Adélháza, Gödi nyaralótelep, Gödi téglagyár részekből formálódó alsógödi közösség tagjainak nem csak vasútállomásra, hanem templomra is szükségük volt.[1]
A korábban a mai József Attila utcában[2]
haladó, Budapestet Váccal összekötő út[3]
nyomvonalát épp ekkor korrigálták, ezért
kézenfekvő volt, hogy az épülő kápolnát már
az új főút vonala mellé tervezzék. A szándék
ellenére azonban a gödi nyaralótelepen részben közadakozásból épülő katolikus kápolna
építésére csak akkor kerülhetett sor, amikor
az Alsógödön élő nyugalmazott vallás- és
közoktatásügyi miniszter, bányavölgyi Tost
Gyula[4] 6 ezer koronát járt ki e célra a vallás
alapból.[5] 1906-ban a kápolnaépítő-bizottság
első elnöke a Göd és Sződ helytörténetéből jól
1. kép.	Floch Alfréd kisgödi
parcellázó földbirtokos
ismert földbirtokos, lovag dr. Floch-Reyhersberg
portréja
Alfréd volt.[6]
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2. kép.	Tost Károly gödi névjegye
(a Sződi Helytörténeti
Alapítvány archívumából)
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Az épület terveit Steindl Imre[7] tanítványa,
Baumgarten Sándor [8] műépítész készítette el,
azonban sokáig még a telek végleges helye sem
volt kijelölve. Még 1907 decemberében sem
indulhatott meg az építkezés, mivel a Floch
által felajánlott ingyen telek és tégla nem
került átadásra, ezért az a döntés született,
hogy Flochot elmozdítják a bizottság éléről.[9]
Ezután a munkálatok motorja, az építés felügyelője mindvégig Tost Gyula testvére, Tost
Károly [10] nyugállományú ezredes volt, aki
ekkortájt a gödi nyaralótelep megválasztott
„gazdájaként” írta alá leveleit.[11]
A templomépítők a püspöknek jelezték,
hogy Ferenc Józsefhez írott levelükben a következőket kérik: „(…) a kápolnának Erzsébetkápolna legyen a neve, azon oknál fogva, mert
a megboldogult királyné őfelsége gyakrabban
tartózkodott Gödön az udvari vadászatok alkalmából, s így az Erzsébet-kápolna megdicsőült
nagyasszonyunk iránti emlékművet is képezne
(…).” [12]
Végül a kivitelezéssel 1908 márciusában
a helyi kőműves vállalkozót, Bittman Mihályt
bízták meg. A 7700 korona építési költség
fedezésére több adománygyűjtést szerveztek. Ebben aktívan részt vett a Tost család
több tagja is: Szalai Ernőné Tost Ilona mellett
magáénak érezte a gödi kápolna ügyét Tost
Barna[13] plébános is, aki Kassáról egy feszületet küldött a kicsiny istenházába. A kápolna

3. kép.	1. Az eredeti kápolna
az 1910-és években
(képeslaprészlet)

4. kép.	A kápolna 1927-ben

harangjait Valser Ferencz fővárosi harangöntő[14] készítette el, míg az oltár a budapesti jezsuita atyáktól ajándékként került ide.
A szakrális hely titulusa végül nem Erzsébet-,
hanem Szent Kereszt-kápolna lett. Tost
Károlyt a pápa 1909-ben vélhetően az alsógödi kápolna felépítése körüli fáradhatatlan
szorgalma miatt a „Pro ecclesia et Pontifice”
érdemrenddel tüntette ki.
Az épületet 1928-ban bővítették (szélesítették), mivel vasár- és ünnepnapokon a gyarapodó Alsógöd híveinek nagy része már nem
tudott bejutni a templomocskába. Az átépítési
munkálatokra a legjobb ajánlatot a helyi Sütő
testvérek[15] adták, azonban a kivitelezéssel

5. kép.	Egyházközségi
pecsétnyomat
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végül a helyi (alsógödi) iskolát is felépítő
Vellauer Károly budapesti építész (pallérmester) kapott megbízást.
A már kiszélesített kápolnát húsz évvel később ismét bővítették. Ekkor az alsógödi Nay
Pál tervei alapján jelentősen megnőtt a templomhajó befogadóképessége.
Az új, immár Szent István királynak nevezett templom harangszentelése 1958-ban
történt.

6. kép.	A kiszélesített kápolna
1929-ben (képes
levelezőlap)

7. kép.	Az alsógödi templombővítés képeslapja 1948ból

8. kép.	A harang felhúzása
a toronyba (1958)
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Vélhetően még ma is az Alsógöd alapítói
által megálmodott épületben tartaná a katolikus felekezet a szertartásait, de már több mint
húsz éve annak, hogy egy helyi fiatal feltörte
és felgyújtotta a templomot, mely leégett, és
építése után 85 esztendővel az enyészeté lett.

A helyén épült új templomot 1996. augusztus 20-án, a templombúcsú napján szentelték
fel, de ez már Göd történetének egy következő lapja…
(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban
megkapta a magyar kultúra lovagja kitüntető
címet.)
JEGYZETEK

1904-ben a nyilvántartások szerint Sződhöz tar-

[1]	

tozik Göd, mely a következő pusztákból, majorokból és egyéb lakott helyekből áll: Kincsem-te-

lep, Kisgöd, Adélháza, Gödi nyaralótelep, Gödi

téglagyár (Forrás: Belügyi Közlöny IX. évf. 19.

9. kép.	Az elpusztult kápolna 1993ban (Bea István weblapjáról)

szám, 1904. április 24.). Tehát Göd-nyaralótelep

(lásd pl. a postaügynöki bélyegzéseken), Adélháza (Floch területe), a helyi téglagyár és

még a Kincsem-telep is Göd területén helyezkedtek el. Kisgöd a mai Alsógöd Dunakeszi
felé eső, az országút (ma Pesti út) és a Duna között elnyúló területén volt a 20. század

elején. Az 1887-től már ismert földrajzi névvel bíró Kisgödöt 1918–1920 között Floch

Alfréd földbirtokos parcellázta fel, és mintegy száz telket mértek ki ekkor. Az építkezéshez szükséges anyagot Alsógödön – rakodó teherpályaudvar híján – a bakterháznál lassító vonatról menet közben dobálták le az építkezőknek. A telkeket részletfizetésre is meg

lehetett vásárolni, az ügyintézés helye Floch téglagyári irodájában, a későbbi Walchvillában volt. A gyárból megrendelt téglák hazaszállításában szamárfogatos kordé kölcsönadásával (!) is segítséget nyújtott a gyár. 1918 nyarára elkészült a Csányi, a Bucsányi
és a Mihály család háza. Mintegy a földből kinőve, havonta épültek a kisgödi házak,

és idővel egyre többen megosztották a telküket. Később a gödi nagy villákhoz tartozó
óriás telkek is folyamatosan aprózódtak. (Forrás: özv. Mladek Ferencné sz. Mihály Ilona,
szül.: 1918. adatközlése).
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A magyar királyi belügyminiszeter 1921-ben engedélyezte a Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vármegyében lévő Sződ községhez tartozó Kisgöd-telek (vélhetően elírás, helyesen:
Kisgöd-telep) néven ismeretes határrészek önálló kisközséggé alakulását. Az új község
nevét ideiglenesen Gödnyaraló névben állapította meg (63.243/1921. B.M.sz.). Később
a Belügyi Közlöny helyesbítést közölt, mivel Kisgöd-telep mint új község és Gödnyaraló

neve Alsógöd névre módosíttatott (109.447/1921. B.M.sz.). A következő évben a közlöny
szerint Göd és Kisgöd telepek Alsógöd néven egy kisközséggé egyesültek (6.237/1922.

B.M.sz.). Alsógöd 1927-ben kisközségből nagyközséggé alakult (59.128/1927. B.M.sz.),

és a következő évtől már mint önálló anyakönyvi kerület működött. Alsógöd nevét a belügyminiszter 1928-ban (92.917/1928. B.M.sz.) véglegesítette. (Forrás: Belügyi Közlöny
egyes számai.)

Alsógödön a mai József Attila utcát a helyi köznyelv hajdanában a sok gazdag, előkelő

[2]	

pesti villatulajdonos (pl. Strelisky, Roth, Vágó, Beck Ö.) után „Zsidó utcának” is hívta.
(Forrás: Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 31. o.)

[3]	

Korábbi nevei: Fő út, majd Horthy Miklós út (1930-as években), a II. világháború után

Felszabadulás út. Mai elnevezése: Pesti út.

[4]	

Az alsógödi Jávorka Sándor utca 18. szám alatt álló, nyaralónak épült, ma a gödi Piarista

Szakképző Iskola tulajdonában lévő villaépület 1905-ben került bányavölgyi Tost Gyula
budapesti lakos tulajdonába. A jogot végzett Tost Gyula (1846–1929) 1871-től kincstári
uradalmi ügyész, majd 1872–1878 között országgyűlési képviselő volt. Később a ceglédi

kerület közalapítványi gazdászati főtisztje, majd 1887-től a Vallás- és Közoktatásügyi

Minisztérium osztálytanácsosa, 1892-től kultuszminisztériumi miniszteri tanácsos, később királyi közalapítványi jogügyi igazgató volt. Néhány hétig (1906. március 6. és áp-

rilis 8. között) a Fejérváry-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszteri tisztjét is ellátta.
Őexcellentiája 1907-ben, már magánzóként, gödi lakos volt. (Forrás: Volentics Gyula:
Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 24. o.)

[5]	

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Acta Alsógöd, Alsógöd egyházközségének iratai (a

továbbiakban: VPKL Acta Alsógöd), – Tost Gyula levele a váci megyés püspökhöz, 1906.
január 29.

[6]	

Birodalmi lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd (további keresztnevei: Mária Alajos Antal

Ágoston) (Bp., 1871. július 30. – Sződliget, 1951. március 27.) az ősökkel ellentétben nem
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hivatalnok, hanem tehetséges mezőgazdász lett. Tanulmányokat folytatott a budapesti és
a bonni egyetem jogi fakultásán, majd a magyaróvári gazdasági akadémián. Floch Alfréd

Pest vármegye tiszteletbeli főszolgabírája, és 1938-ig a járási mezőgazdasági bizottságnak
elnöke is volt. 1904-től Pest vármegye törvényhatóságának igazgatósági tagja, de a vár-

megye gazdasági egyesületében, valamint az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben
is számítottak munkájára. Virilis képviselőként tagja volt a helyi elöljáróságnak, világi elnöke volt a sződligeti egyházközségnek, de tagja volt többek között a három szomszédos

település iskolaszékének, a sződi egyházközségi képviselő-testületnek, a birtokain létesült
óvodák felügyelő-bizottságának is. Alfréd két új település megszületésében játszott tevé-

keny szerepet: területeinek egy részét 1890-től felparcelláztatta, ennek eredményeképpen
jött létre Alsógöd egy része (Kisgöd) és a későbbi Sződliget. (Forrás: Volentics Gyula:
Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 47. o.)

[7]	
[8]	

Ő tervezte többek között az Országház épületét is.

Baumgarten Sándor (Dunaföldvár, 1864. január 21. – Budapest, 1928. május 31.)

középiskoláit, továbbá műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1888-ban

nyert építészeti oklevelet. Utána hat évig Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Weber Antal építőművészek mellett működött. Közben tanulmányutakon járt Német-, Francia- és

Olaszországban. Egyike a legtevékenyebb magyar építőművészeknek. Számos pályázaton

vett részt, a többi között a budapesti áru- és értéktőzsde tervpályázatán II. díjat nyert.
Legjelentékenyebb alkotásai: a budapesti tudományegyetem központi épületének Egye-

tem téri része Mária Terézia korabeli barokk stílusban, továbbá az Erzsébet Nőiskola
és a Vakok Országos Intézete, mindkettő magyaros stílusban, illetve a Niedermann-féle

szanatórium. A budapesti postatakarékpénztár épületének tervét Lechner Ödönnel kö-

zösen készítette. Mintegy háromszáz budapesti és vidéki iskolát tervezett. Mint királyi

közalapítványi igazgató működött Budapesten. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Baumgarten_S%C3%A1ndor, letöltés ideje: 2014. május 20.)

[9]	
[10]

VPKL Acta Alsógöd – Tost Károly levele a váci megyés püspökhöz, 1907. december 6.

A Tost család Sziléziából származó nemesi família, mely a 16. században telepedett Bu-

dára. Később Sárosba is átszármazott, majd Pest vármegyében telepedett meg. Károly és
Gyula a közügyek terén szerzett érdemek elismeréséül 1888-ban magyar nemességet és
előnevet (bányavölgyi) kaptak, melyet Sáros vármegyében hirdettek ki. Tost Károly Sáros
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megyei birtokos élénken részt vett a vármegye közéletében, az 1880-ban ott fellépett
éhínség enyhítése körül kifejtett érdemeiért a vármegye részéről jegyzőkönyvi elismerésben részesült. (Forrás: dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai encziklopédiája I., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Bp., 1910.)

[11]	
[12]	

VPKL Acta Alsógöd – Közjegyzői hiteles kiadvány, 1908. április 3.

VPKL Acta Alsógöd – Tost Károly levele a váci megyés püspökhöz, 1907. december

6. A gödi állomás ún. „királyi várótermét” és teraszát úgy alakították ki, hogy abban
a Gödöllőről induló gyakori falkavadászatok résztvevői (pl. Erzsébet királyné, Andrássy
Gyula stb.) is menedéket (pihenő- és étkezőhelyet) tudjanak találni. A „nagygödi” állomásépület vasoszlopos csarnoka a gödöllői állomás királyi várójának (várótermének) mintájára készült. (Forrás: Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 9.
o., 88. o.)

[13]	
[14]	

Nevük fellelhető a kápolna építkezési számadásán, VPKL Acta Alsógöd – 1908. október 4.
Walser Ferenc (Pest, 1827 – Bp., 1901) tűzoltószergyáros és harangöntő. 1847-ben, miu-

tán segédként szabadult, Ausztriában és Németországban gyarapította szaktudását. 1854ben hazatért, s 1867-ben átvette hajdani mestere, Schaudt Antal harangöntő műhelyét.

Tűzoltószerkezeteivel és harangjaival nemcsak a hazai szükségletet látta el, hanem jelentős kivitele is volt. (Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/16964.
[15]

htm, letöltés ideje: 2014. május 21.)

Sütő Jenő és László Göd villaépítészetében jelentős helyet foglalnak el. Sok alsó- és felsőgödi épületnek ők voltak a kivitelezői.

***

A dolgozat korábban vázlatosan már megjelent a Gödi Körkép 2014. januári számában.
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Gallé Gábor

Emlékezés

A Héder-villa öröksége
Az idő vas foga sok mindent megevett;
jó létet, örömet, otthont, egészséget.
Eggyel megbirkózni nem sikerül neki,
a szép emlékeket tőlünk el nem veszi.
Emlékét csillagos szép nyári estéknek,
Duna felől szálló, langyos déli szélnek,
mely ezer virágnak illatát hordozza,
s szelíden száll reá egy meleg otthonra.
(Dr. Héder Lajos: Emlékezés)
ELŐSZÓ
elsőgödön, a Duna-part Nyaralóházak (az egykori
BM-üdülő) déli sarkában – két nagy fa között – eredeti
külsejét megőrizve, méltóságteljesen dacol az idő múlásával, és jobb sorsára vár az ütött-kopott, évszázados Héder-villa.
Vajon mit tudnak nagyapjukról és a család egykori meleg otthonáról az építő, dr. Héder Lajos unokái? Közülük az 1941-ben
született Kovácsházy Miklós (a továbbiakban K. M.) készsége-

F
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sen rendelkezésemre bocsátotta papírra vetett visszaemlékezését, megőrzött családi fényképeit és a kárpótlási eljáráshoz
két évtizede összegyűjtött okmányok másolatait. Az 1937-es
születésű dr. Héder István pedig Kanadából küldött kiegészítő
információkat. Hálás köszönet mindkettőjüknek.
Vajon milyen tudnivalókat őriznek még a helytörténeti kiadványok, köztük a Gödi Almanach korábbi dolgozatai, a gyűjtők újabb leletei és a világhálón fellelhető oldalak?
A tulajdonosok által átadott, eddig nem publikált adatokat
külön köszönöm.
Dr. Héder Lajos és családja iránti tiszteletből megpróbáltam
mindezt összerakni, s ezúttal a helyi lokálpatrióta közönség
elé tárom.

1 kép.	Egy családi fényképen
huszárhadnagyként,
egyenruhában
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FIATAL ÉVEK
Héder Lajos 1871-ben született polgári családban a Máramaros megyei Visken, azonban
fiatalon árva maradt: tizenhét éves volt, amikor patikus édesapja meghalt.
Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte
meg, majd külföldön folytatta, végül Debrecenben jogi doktorátust szerzett. Fiatal
éveiben nagy utazásokat tett Európában,
Afrika egyes részein és Keleten is. Közben
a debreceni 15. királyi huszárezredben leszolgálta az önkéntesi évét, és húszéves korában
hadnagyi rendfokozatot kapott. Ezredének
Bécsbe történt áthelyezése után az 1898-ban
Ausztriában megtartott „nagy lovassági koncentráción” Ottó főherceg parancsőrtisztjeként teljesített szolgálatot, majd a budapesti

1. honvédhuszár ezred kötelékébe került tartalékos tiszti állományba. Katonai szolgálati viszonyát név szerint1 és egyenruhás fényképpel 2 két könyvben is dokumentálták.
Diákévei és önkéntesi katonai szolgálata után a gyámok által
nem jól kezelt jelentős örökségéből csak annyi maradt, amen�nyi háromévi megélhetésre elegendő.
A hagyományos pálya az lett volna, hogy a vármegyénél talál valami szerény állást, miközben a rokonság még egy lehetséges menyasszonyra is gondol. Ennek ellenére Pestre ment,
ahol alig ismert valakit, és pénzét befektetve ügyvédi irodát
nyitott. Igen keményen dolgozott, hamarosan közismert,
eléggé híres ügyvéd lett. 1899-ben feleségül vette a budapesti
születésű Ernyey Máriát (1877–1935). Négy gyermekük született: az első még kisgyermekként meghalt, Klára 1903-ban,
Lajos 1905-ben, László pedig 1907-ben látott napvilágot.
ÜGYVÉDI PÁLYAFUTÁSÁNAK NÉHÁNY
ÁLLOMÁSA
Az első fellelt adat egyben családi vonatkozású is: 1903-ban
édesanyját, özvegy Héder Lajosné született Szöllősy Ilonát képviselte egy adásvételi szerződésben.3
Újsághír 1925-ből: „Vasúti előmunkálati engedély. A magyar kir. kereskedelemügyi miniszter dr. Héder Lajos ügyvéd,
Budapest-i lakosnak az Újpest r. t. (rendezett tanácsú) város
belterületéről kiindulólag Dunakeszi község, Gödpuszta, Vác
r. t. város, Nógrádverőce és Kismaros községek érintésével
A magyar huszár: A magyar lovas katona ezer évének története. Budapest,
1936. Szerkesztette: Ajtay Endre, Vitéz Péczely László, Reé László.
2
A M. Kir. Budapesti 1. Honvédhuszárezred története 1869-1918. Budapest, 1927. 811. o., Héder Lajos hadnagy, 1900–1902.
3
Közjegyzői okiratok, HU BFL – VII. 216 – 1903 – 1408. Láng József
gyűjtése.
1
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2. kép.
Dr. Héder Lajos
ügyvéd
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Nagymaros községig vezetendő szabványos nyomtávú, önálló
üzletkezelésben tartandó, villamos üzemű helyiérdekű vasút
vonalra az előmunkálati engedély érvényét a lejárattól számítandó további egy év tartamára meghosszabbította.”4 Ez a figyelemreméltó elképzelés öt évtizeddel később, egy nagyobb
léptékű vasút-korszerűsítés részeként valósult meg.
Levéltári adat 1925-ből: „Dr. Héder Lajos megbízása
a (Chinoin) Vállalat újpesti telkeinek kisajátítása ügyében,
1925–1931”.5
Sikeres ügyvédi munkájáért 1927-ben kormányfőtanácsosi
címet adományoztak neki.6
A Magyar Társadalom Lexikonja (1930) közlése szerint:
„Héder Lajos, ügyvéd, szül. Máramarossziget, 1871. ápr. 5.
Jogi tanulmányait Bpesten, Németországban, Párizsban és
Londonban végezte, 1898. ügyvéd lett. A legelőkelőbb fővárosi ügyvédek egyike. Számos nagyszabású perben védőként
szerepelt. A Kúria fegyelmi tanácsának 12 év óta tagja; a Belvárosi Takarékpénztár alelnöke és jogtanácsosa.”7
Korabeli arcképe a Képtár 30. oldalán megtalálható.
A Belvárosi Takarékpénztár Rt. az általános banküzleteken
kívül különféle vállalkozások (főleg házépítések) finanszírozásával foglalkozott, dr. Héder Lajos 1936-ban a cég elnöke
volt.8
Elektrotechnika, XVIII. évfolyam, Budapest, 1925. augusztus 15., 84. o.
A Magyar Országos Levéltár Segédletei 13. Az államosítás előtt működött Gyógyszeripari Vállalatok repertóriuma. Budapest, 2004. Sipos
Antalné (Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.), Jogi
Osztály, 119. o.
6
Magyar Országos Levéltár, 1927. 02. 25., 39. arcanum.hu/mol/
7
A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma, 2003., dr. Reisz
László, 218. o.
8
hu.matapedia.org/wiki/Belvárosi_Takarékpénztár_Rt.
4
5

A családi visszaemlékezés szerint egy időben az ügyvédi kamara elnöki tisztét is betöltötte.9
PARCELLÁZÁS, VILLAÉPÍTÉS FELSŐGÖDÖN
Felsőgöd telep, majd 1915-től az önálló Felsőgöd község kialakulásának körülményeivel már több helytörténeti szerző is foglalkozott.
A parcellázásokról a 20. század elejétől itt élt tanú, Lászlóffy (Eisler) Emil
1959-ben leírt visszaemlékezése dokumentumértékű. Eszerint a Családotthon
Telep (a vasúttól keletre eső terület) 1907-ben elkezdett parcellázását és sikeres
telekeladásait a Kertváros parcellázása követte az 1910–11. években.10

3. kép.	Részlet Lászlóffy Emil eredeti kéziratának első oldaláról
(Lászlóffy Emil: Felsőgöd telep elindulása és a Község alakulása és ennek története az 1907.
évtől. Monographia, eredeti kézirat, Felsőgöd, 1959. 17+2 o. – dr. Lászlóffy Márta tulajdona.)

9
Vizváry Vilmos: A gödi reformátusok az elmúlt 100 évben. Gödi Almanach, Göd, 2009.,
245. o. Néhai Héder László lelkész közlése.
10
Lászlóffy Emil (1881–1970): Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez 1907-től
1959-ig. Gödi Almanach, Göd, 2003., 177. o.
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„A Felsőgödi Kertváros ötven holdját nagyapám a század elején vette meg (K. M. szerint
részben parcellázási honoráriumként kapta)
a Belvárosi Takarékpénztár Rt.-től, és úgy
emlékszem, két barátjával parcellázták. A házat a Duna-part legnagyobb (1 kat. hold és
160 négyszögöl) telkére 1907-ben építették
a Sütő építészek édesapja vezetésével.”11
A 144 m 2 területű, szuterént és földszintet
tartalmazó kétszintes házban a család leginkább nyáron lakott, egyébként Budapesten
éltek. A házaspár nagy gondot fordított a hatalmas kert művelésére. A gyümölcs- és díszfák, a szőlő- és rózsalugas ápolására kertészt
fogadtak, aki a később lebontott hátsó kis
házban lakott a feleségével 1944-ig.

4. kép.	A felépült ház korabeli
családi fotója a Duna út
felől nézve. Elöl jobbra a
part menti elkezdett kerítés,
középen az 1907-ben
épült Héder-villa, mögötte
a Thököly utcai nyárfasor

5. kép.	Igen látványos képeslap
az 1909-es állapotról. A ház
előtt valószínűleg a kertész
házaspár látható
(Képeslapok – Miskolczi
József: Göd a XX. század
elején, Melléklet, Gödi
Almanach, Göd. 2000.,
307., 309. o. és Volentics
Gyula: Mesélő gödi képes
levelezőlapok, Sződ, 2012.,
39. o.)
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Dr. Héder István és Kovácsházy Miklós közlése, 2014.

6. kép.	A Duna-parti villasor 1912-ben. A kép bal oldalán Medek Rajmund
fényképész egyszerű kockaháza látható, előtte feltehetőleg
a hordókra telepített hajókikötőstég parkol. Mögötte, félig eltakarva
a Rónay- és Héder-villák zárják a sort. Szemben, az egykori Alkotás
úton, a mostani gát nyomvonalában lovaskocsi közeledik.

7. kép.	Dr. Héder Lajos családjával a kertben
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8. kép.	A három gyermek a ház bejárata előtt 1910-ben: Lajos, László és
Klára

HELYI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
A kibontakozó település alapítóinak és polgárainak mindennapi életét jól tükrözi az 1909. szeptember és 1911. december között a Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete
gondozásában Felsőgöd és Környéke (1911. májustól Budapest
Környéke) címen megjelent havi Társadalmi és Közgazdasági
közlöny.12
Az újság 14 eredeti számát Lászlóffy Emil lánya, dr. Lászlóffy Márta
(a továbbiakban dr. L. M.) egy létrehozandó Gödi Helytörténeti Gyűjtemény részére adományozta 2013. november 30-án. Az irattárakban fellelhető további lapszámok másolatát Kiss Gábor gyűjtötte. Feldolgozta Láng
József. Digitális Archívum, (Retró Ady Klub – József Attila Művelődési
Ház), Göd.

12
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9. kép.	Ilyen telekeladási hirdetés jelent meg sorozatosan a helyi újságban

Dr. Héder Lajos helyi közéleti tevékenykedése is nyomon
követhető a lap hasábjain:
- 1909. július 4-én 15 koronát adományozott a tűzi fecskendő beszerzésére.13
- Közreműködött az 1909. június 30-án alakult „Felsőgöd
és Környékének Takarék- és Házépitő Szövetkezete” munkájában. Név szerint az 1910. február 20-án tartott első rendes
(1909. évi) közgyűlésről szóló beszámolóban a tisztségviselők
között – a Felügyelő Bizottságnál – jogtanácsosként említik.14
- Lászlóffy Emil szerint a szövetkezet építőanyagokkal és
kedvező hitelekkel segítette Felsőgöd fejlődését, arra nagy hatással volt.15
- A téli hajózási kényszerszünet után az 1910. évi első uszály
tégla február 26-án érkezett a Duna-parti kikötőhöz.16
Felsőgöd és Környéke, 1909. szeptember 15., 6. o., Kiss Gábor gyűjtése.
Felsőgöd és Környéke, 1910. március 2., 5. o., Dr. L. M.
15
Lászlóffy Emil (1881–1970): Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez 1907-től 1959-ig. Gödi Almanach, Göd, 2003., 198. o.
16
Felsőgöd és Környéke, 1910. március 2., 4. o., Dr. L. M.
13
14
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10. kép.	A z építőanyag-telep hirdetése

- Az anyaközségtől, Sződtől leválni készülő Felsőgöd-telep
önálló kisközséggé alakulása ügyében 1910. november 19-én
tartott bizottsági ülésen részt vettek a birtokosok, köztük dr.
Héder Lajos is. 17
- A Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete 1911.
március 26-án megtartott II. évi rendes közgyűlésén dr. Héder Lajost tiszteletbeli tagnak választotta.18
1911. szeptember 8-án a legtöbb adót fizető birtok- és telektulajdonosok értekezletet tartottak Felsőgödön a községgé
alakulás érdekében. Az előkészítő bizottságba beválasztották
dr. Héder Lajost is.19
Felsőgöd és Környéke, 1910. december 1., 4. o., Kiss Gábor gyűjtése.
Felsőgöd és Környéke, 1911. április 6., 10. o., Dr. L.M.
19
Budapest Környéke, 1911. november 4., 3. o., Dr. L. M.
17

18
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Az „alapító atyák” öt éven át tartó folyamatos küzdelmének eredményeként
a Belügyminisztérium 136925/1914 B. M. számú engedélye alapján Felsőgöd
1915-től önálló lett, saját képviselő-testületet alakított. A megválasztott képviselők mellett a jelentős adót fizető dr. Héder Lajos a következő három évtizedben virilista képviselőként vett részt a helyi közéletben egészen 1944-ig.20
A község villamosítása ügyében az 1924. szeptember 20-i testületi ülésen –
a bíró és a főjegyző mellett – a testület tagjaként megbízást kapott a Phőbus
Rt.-vel való tárgyalásra, majd a következő évben beválasztották a szerződést
előkészítő kilenctagú bizottságba is.21
A református gyülekezetben végzett tevékenységéért neve felkerült a nagyobb adományozók közé az 1924-ben felállított első, 78 kilogrammos kis
harangra. Hitében unokája, Héder László követte, aki 1970–1993 között lelkészként szolgálta a református közösséget.22
A KERTVÁROS DUNA-PARTI KÖRNYEZETE FELSŐGÖD
ÖNÁLLÓSULÁSA IDEJÉN
Az akkori szűkebb Kertvárosban, a dr. Héder Lajos által 1909-től parcellázott 50 kataszteri holdon (a Duna folyam, a Duna út, az Országút, valamint
a Thököly és Hunyadi utca által határolt területen) az 1915. évi Kataszteri
telekkönyv lapjai szerint már 22 (nagyrészt villa-) épület állt. Alig hat év alatt
a terület háromnegyed részét már értékesítette, és csupán 12 holdnyi eladatlan
telek volt a nevén.23
Az egykori telekkönyv és a hozzá tartozó kataszteri térkép érdekes tudnivalókat rejt.
Láng József: A községi közigazgatás Felsőgödön 1950-ig, Gödi Almanach, Göd, 2003.,
231., 251. és 253. o.
21
Pest Megyei Levéltár: Felsőgöd község testületi jegyzőkönyvei, 2. kötet, 1924–1930, 41. és
99. o., Láng József gyűjtése.
22
Vizváry Vilmos: A gödi reformátusok az elmúlt 100 évben. Gödi Almanach, Göd, 2009.,
249. és 281. o.
23
Felsőgöd 1915-ös kataszteri térképe és Felsőgöd kis község kataszteri telekkönyve az 1915.
évi mérnöki nyilvántartás alapján. Pest Megyei Levéltár, Kiss Gábor gyűjtése.
20
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A Duna-part mentén futó Alkotás utca (1721. hrsz. közterület) a védgát felépítésekor (1922 és 1925 között) megszűnt, ekkor a telkek kapubejáratát áttették a Jókai (Jósika) utcai oldalra.

11. kép.	A Héder-villa tömbje és környezete 1915-ben
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Az 1587. hrsz. közterület a Rákóczi (Regős) utca. A Duna út (az Országúttól
a Duna felé) rendhagyóan hosszában volt kettéosztva. Az 1723. hrsz. közterület Felsőgöd községé, az 1724. hrsz. jelű fél sáv pedig dr. Szécsi Kálmáné volt.
(A választóvonal lehetett a Héder–Szécsi birtokhatár a parcellázás, a telkek és
utcák kimérése előtt.)
A mai csónakház tömbjében közvetlenül a Duna-partra nyíló, R-jelű
telkek (1725–28. hrsz.) a „Felsőgödi Család otthon telepesei” birtokában
voltak. A Megjegyzés rovatban „Mintatér és legelő” bejegyzés olvasható.
Lehetséges, hogy ez a terület volt a 10. képen hirdetett telep, mely előtt,
vagy közvetlenül a Duna út lejárójánál a vízen úszott a kikötő, ahova az építőanyag-szállító uszályok érkeztek. A telep és az iroda valószínűbb helyszíne
a legközelebbi sarkon fekvő két ingatlan (1699 hrsz., Jókai u.13. sz. házhely és az 1700 hrsz., Duna út 41. szám alatti lakóház) lehetett, hiszen ezek
egyértelműen a Felsőgöd és Környékének Takarék- és Házépítő Szövetkezete tulajdonában voltak.
A 1722. hrsz. alatt ma már kissé ósdinak tűnik a birtokos sejtelmes megnevezése: „Hatósági rendelkezés alatt álló víznek medre”. A földadó alá nem
eső terület rovat 37 kat. holdat és 1362 ölet tartalmaz „Duna folyam” jelzéssel.
Érdekes módon a házas ingatlanon belül az épület (esetenként kis udvarral
együtt) önálló helyrajzi számot kapott, és adómentességet élvezett. A telekkönyvben akkor még valószínűleg az első tulajdonosok neve szerepelt.
A Kertváros legtöbb villáját az idők során teljesen lebontották vagy jelentősen átépítették. Ez Göd valamennyi régi villájára is jellemző. Célszerű lenne
a megmaradt becses épületek értékes eredeti külső homlokzatainak helyi védelmet biztosítani.
VÍZRENDEZÉS ÉS GÁTÉPÍTÉS
Felsőgöd régi vízügyeinek eredeti dokumentumait vagy azok hiteles másolatait (mintegy kéttucat okmányt) a Pest Megyei Levéltár őrzi.24
Sződ-Felsőgödi Ármentesítő Társulat iratai, PML, Váci oszt. IX. 319 1. Kiss Gábor 2014.
évi gyűjtése.
24
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Az alábbiakban utalok néhány olyan korai munkára, melyek érintették
a Kertvárost és dr. Héder Lajos ez irányú tevékenységét.
Az első engedélyokirat (14220/1891. kig. sz.) gróf Szapáry Gyuláné Ilka
majori birtokán talajvíz lecsapolási munkálatokra vonatkozik, és többek között előírja a Budapest–Vác–Kassa Állami út 15. sz. hídja alatti megerősítést
palánkdeszkázattal.
A 7813/1914. (március 24.) kig. sz. engedélyokirat a dr. Héder Lajos által
előző évben kezdeményezett, a Kertvároson átfolyó „lecsapoló csatorna” (a 30as években még Ilkamajori vízfolyásként emlegetett mai Ilka-patak) áthelyezése az Országút mellé a 12. sz. (az előbbi 15. sz.) fahíd és a 11. sz. boltozott
híd (a Fenyves alól és az Erzsébet-liget felől folyó Karaj-patak) kitorkolása
közé25, védőtöltés létesítése és árok megszüntetése tárgyú vízi munkálatokra
vonatkozik. Ehhez kapcsolódóan építették ki az utcák két oldalán a vízgyűjtő
árkokat, főgyűjtőket és átereszeket. Mindez dr. Héder Lajos részére további
karbantartási kötelezettséggel járt.
A gátépítés személyes kezdeményezése egy későbbi (1922. március 18-án
kelt) fellebbezésből derült ki:
„Előzmények: 1920. szept. 20-án a felsőgödi Kertváros telep villatulajdonosainak nevében dr. Héder Lajos kellően felszerelt kérvényt nyújtott be PestPilis-Solt-Kis-Kun vármegye alispáni hivatalához 41164/kig. 1920. sz. alatt,
melyben – rámutatva azon érzékeny károsodásokra, melyeket a rövid időközben ismétlődött dunai árvizektől szenvedtek – a kisebb dunai árvizek ellen
nyári gátakkal való védekezés engedélyezését kérte.”
A következő hónapokban az érdekeltek hivatalosan is összefogtak, társulássá
szerveződtek.
Az alkalmanként előforduló „utóbbi gyakori árvizek” megfékezése érdekében a mintegy 202 kataszteri hold árterületi földtulajdonosai (a 31 holdat képviselő dunakeszi és csomádi résztvevők kivételével) 1921. január 5-én megalakították a Sződ-Felsőgödi Ármentesítő Társulatot. Dr. Héder Lajost, az egyik
A Rákóczi/Regős és a Thököly utcák végénél meglévő hidak elődei lehettek. (A szerző véleménye.)
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szervezőt is beszavazták a nyolcfős választmányba. A gátépítési munkálatok
megkezdéséhez – a jelentősebb birtokosokkal együtt – ő is előleget biztosított.
A további évtizedek során ebben a feladatkörben tevékenykedett, miközben
a területarányos hozzájárulást, az úgynevezett „ártéri járulékot” fizette a társulat költségeihez.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja az 1922. január 17-én kelt,
2215/922 kig. sz. véghatározatában részletezi az ideiglenes jellegű nyári védgát, a kerítéstámfalak és az árvízi zsilip megépítésének feltételeit háromévi
befejezési határidővel.26
Az 1925-re megépített védgát a következő évtizedekben további magasítások révén dacolt az árvizekkel, a Duna felől megvédte a későbbi években
beépített egész Kertvárost.27
Dr. Héder Lajos – a fentiek bizonysága szerint – az általa parcellázott 50
kataszteri hold gondos gazdájaként felelősen és úttörő módon járt el a területet
károsító csapadékvíz- és árvízveszély elhárítása terén.
A HÉDER CSALÁD OTTHONA
A családfő – feleségének korai, 58 évesen bekövetkezett halálát (1935) követően – Klára lánya, Kovácsházy Vilmosné családjával élt Budapesten.
Az időközben felnőtt három gyerek házasságkötése után nyaranta az ingatlant a kibővült család használta. Hamarosan öt, később már nyolc unoka élvezte a Duna-parti ház lehetőségeit, nekik termett a hatvan gyümölcsfa.
„Mi nyáron laktunk ebben a házban, aminek nagyon szép kertje volt” – emlékezik dr. Héder István.
A háború során az épület nem sérült meg, a beköltözött szovjet katonák
rövid használat után épségben visszaadták.
Ifj. dr. Héder Lajos ügyvéd és neje, Mándy Klára még a háború előtt
az Attila utca sarkán, a Hunyadi u. 2. sz. alatt saját házat építettek. 1952-ben
Jőrös András: id. Jőrös András mérnök, Gödi Almanach, Göd, 2000., 37–66. o.
A gát jelenlegi koronaszintjét 1963-ban érték el. Ekkor szüntették meg a Duna út végén lévő
kanyart, kiegyenesítették a gát vonalvezetését. (A szerző emlékezete szerint.)

26
27
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a gyerekeik (Lajos, Tamás és Alexa) társaságában ide települtek.
Ugyancsak ettől az évtől dr. Héder László mérnök, felesége Petri Éva és gyermekeik
(László, István, János és Katalin) már állandó
jelleggel laktak a villában.
AZ ÁLLAMOSÍTÁS
A családfő és a három gyerek tulajonát képező ingatlant a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1952. évi 4. törvény erejű rendelete alapján
államosították.

12. kép.	A z 1952-es államosítás
és részbeni mentesítés
dokumentuma

124

Később részbeni mentesítéssel az ingatlanok egy részét még a volt tulajdonosok használhatták.
Dr. Héder László családjának a villát el kellett hagynia, a Jókai (Jósika) utca 12. sz. alatti
kis házat, a volt kertészlakot vehették igénybe.

Ez évben a családfő – immár 80 évesen – véglegesen Felsőgödre költözött Klára lányáékkal, a Kovácsházy családdal
együtt Tiringer Endre a háború előtt Verbőczy (később Somogyi Béla, ma Sellő utca) 4. sz. alatt épített házába.
Kovácsházy Miklós szerint: „Ez csak formálisan volt albérlet, a mai napig hálás vagyok a nehéz időkben történt befogadásért. Idős nagyapámnak jutott az egyik szoba, mi hárman
szüleimmel egy másikban laktunk.”
1955-ben aztán a család otthonát (elkobzás bejegyzéssel)
véglegesen elvették, kezelői jogát cserélgették a telekkönyvi
dokumentumok szerint. A villát először a Könnyűipari Minisztériumhoz tartozó Habselyem Kötöttárugyár, majd a Hazai Fésüsfonó- és Szövőgyár üdülőnek használta.

13. kép.	Dokumentum az 1955-ben bekövetkezett végleges elkobzásról, és
bejegyzések a kezelői jogot gyakorlók változásáról
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KIREKESZTVE
Mind a nyolc unoka itt helyben járt általános
iskolába. 1956 hatása szétzilálta őket. Néhányan (ifj. dr. Héder Lajos öttagú családjával,
valamint dr. Héder László István nevű fia)
Nyugatra mentek. Az itthon maradt unokák
továbbtanulását a rendszer megnehezítette.
A családfő és Kovácsházyék is az Attila utcai Héder-házba költöztek, dr. Héder Lászlóékkal együtt kilencen éltek itt.
NEKROLÓG
Dr. Héder Lajos utolsó éveiben naponta
megtett sétája közben botjára támaszkodva
meg-megállt a gáton. Könnybe lábadt szemmel nézte kívülről, a kerítésen át életének,
munkájának eredményét, amit elvettek tőle és
családjától. Ez idő tájt foglalta versbe fent idézett gondolatait. Kívánságának megfelelően
leszármazottai a gödi Pesti úti temetőben helyezték örök nyugalomra a 91 évesen elhunyt
családfőt.
14. kép.	Dr. Héder Lajos egyszerű
síremléke
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A HÁZ TOVÁBBI HISTÓRIÁJA
1982-ben az állami tulajdonban lévő ingatlan területét megosztották, a kisebbik rész
(3254/1 hrsz., 3057 m 2) kezelői jogát a Hazai
Fésüsfonó- és Szövőgyár május 28-án eladta
az élelmiszeripari dolgozók szakszervezeti üdülőjének, és a szintén államosított, volt
Ernyei Gyula-féle ingatlanhoz csatolták.

A nagyobbik terület (3254/2 hrsz., 4041 m 2) és a rajta fekvő
Héder-villa kezelői jogát 1983. december 7-én 2,5 millió forintért a Belügyminisztérium vásárolta meg a két irányban is
terjeszkedő üdülője részére.
A Kovácsházy Miklós által 1991-ben összegyűjtött (részben
az előbb bemutatott) okiratok alapján a kárpótlási eljárás eredményeként a három örökösi ág egyenként 31 500 forint értékű
kárpótlási jegyet kapott.
Ezzel a dr. Héder Lajos által 1907-ben épített villa sorsa
megpecsételődött, az anyagi kárpótlás lezárult.

15. kép.	A kárpótlási döntés dokumentuma
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16. kép.	A Héder-villa a volt BMüdülőben (Kovácsházy
Miklós felvétele)
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A kibővített BM-üdülő (3255/2 hrsz.,
18 391 m 2 területen) 1998-ig működött.
A már öt éve lakatlan, elhanyagolt ingatlant
Göd városa 2003. szeptemberétől kilenc és
fél évre ingyenes használatba kapta. Csak
alapos felújítás után, folyamatos ráfizetéssel,

összességében jelentős (94 millió forintos) ráfordítással lehetett működőképesen tartani.
Göd Város Önkormányzata 2012 elején kezdeményezte az ingyenes tulajdonba adást, hogy a jövőbeni lehetőségei egyértelműek legyenek. A további,
közel másfél évi törekvés eredményeként született meg a 1762/2013 (X. 25.)
sz. kormányhatározat a nagyértékű ingatlan átadásáról. Ezt a történetet a helyi
médiumok időről időre hírül adták.28
A tulajdonba adás a földhivatal 14630/2014. 04. 23. sz. bejegyzési határozatával lezárult.
A Héder-villát a Duna-part Nyaralóházak sarkában már hosszú évek óta
nem használták, állapota leromlott. A Duna felőli oldalon a tető beázik, alatta
a födém beomlott.
Az épületre felfutott a vadszőlő, de így is méltóságteljesen kitűnik környezetéből, az oda nem illő, bódészerű, elhagyott építmények közül.

17. kép. A Héder-villa mai képe
A gödi önkormányzat tulajdonába került a Duna-part Nyaralóházak. Gödi Körkép, Göd,
2013. novemberi szám, 6– 7. o.
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ZÁRSZÓ
Az 1907-ben épült Héder-villa – a viszontagságos körülmények ellenére – megőrizte közel eredeti állapotát a „boldog
békeidők” polgári korszakának emlékeként.
2014. augusztus 11-én a képviselő-testület az épületet helyi
védelem alá helyezte.
Mielőbb szükség lenne egy hozzá méltó és stílust megtartó
szakszerű felújításra. Egy évszázaddal ezelőtti szépségét vis�szakapva éke lehetne a felsőgödi Duna-partnak. Göd város
vezetőinek bölcs döntése hozzáillő funkciót vihetne az épületbe, ismét élet pezsdülne benne.
Netán az utókor egy szerény emléktáblán méltó módon
megőrizhetné dr. Héder Lajos emlékét, és utalhatna az egyik
messziről jött „alapító atya” lokálpatrióta tevékenységére.
Mindezekkel teljesülne az erkölcsi kárpótlás is.
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Kiss Gábor

Villák, kertek, emberek

Göd helye a magyarországi villatörténet kutatásában

A

magyarországi villaépületek (nyaralóvillák) és a hozzájuk kapcsolódó villakertek kutatása mind építészeti, mind kerttörténeti szempontból nagyrészt
feltáratlan területe a magyar kultúrtörténetnek. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik a villák viszonylag fiatal kora,
hiszen a modern kori villaépület mint jól körülírható, önálló
épülettípus – az európai tendenciákat csak kis késéssel követve – a 19. század elején jelent meg hazánkban. Kibontakozása,
országos szintű térhódítása az 1800-as évek végére esik, virágzása pedig kitartott egészen a II. világháború végéig. Magyarországon három nagyobb földrajzi területen koncentrálódnak
a villatelepek: Budapesten, a főváros vonzáskörzetéhez tartozó
Dunakanyarban és a Balaton körül, főként a part menti településeken. A Dunakanyar települései közt a gödi villák mind
mennyiségüket, mind pedig építészeti értékeiket tekintve jelentős területet foglalnak el ezen a palettán.
A villaépületek és a velük együtt megjelenő villakertek létrejötte a polgári réteg megszületéséhez kapcsolódik. A polgárság mint új, önálló identitással rendelkező társadalmi réteg
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az élet minden területén addig nem ismert szokásokat honosított meg, önálló értékrendet teremtett magának. E törekvés
egyik látványos kifejeződéseként értelmezhető e sajátos épülettípus és vele együtt a villakert megszületése.
De mit nevezünk egyáltalán villának? Mi a különbség a villa, a kúria és a kastély között?
A meghatározás egyik kritériuma maga a funkció: ezek
az épületek elsősorban nyaralónak épültek, bár a funkcióváltás sok esetben nagyon hamar végbement, a XX. század fordulójához közeledve és főként az után pedig egyre gyakoribb
lett a kifejezetten lakhatás céljából épített villa. A köznyelv
ma is gyakran keveri, és az ismétlés elkerülése végett tévesen
egymás szinonimájaként használja a kastély, a kúria és a villa
szavakat. A kastély és a kúria egyértelműen az arisztokrácia,
illetve a nemesség épülettípusa, jellemzően a nemesi birtok
igazgatási központja, míg a villa ilyen szerepet csak ritkán töltött be. Az egykori Mayerffy-kúria majd Nemeskéri-Kiss-birtok is jól példázza ezt a funkciót: a nemesi család gazdaságának központját jelentette az épület, amelynek közvetlen
környezetében számos melléképületet létesítettek a helyi gazdaság szerteágazó feladatainak ellátására.
A másik alapvető ismertetőjegy az építtető személye, társadalmi státusza. A villa döntően a fentebb már említett polgári
réteghez tartozók, a gazdag kereskedők, a bankárok, a politikusok, az ügyvédek, az orvosok és a művészvilág képviselőinek jellemző épülettípusa volt. Kivételek természetesen itt is
akadtak, hiszen idővel a nemesség egy része is magáévá tette
a polgári értékrendet, ami építkezéseikben is megmutatkozott, egyes feltörekvő polgárok pedig a társadalomban betöltött kiemelkedő szerepük igazolására kastélyt építtettek maguknak. Ez utóbbi meglehetősen ritka jelenség az országban,
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ám éppen Gödön, pontosabban az Ilka-majorban remek példát találunk erre: az egyre
gazdagabbá és befolyásosabbá váló Schöffer
testvérek itt építtették fel a társadalmi reprezentáció csúcsát jelentő neobarokk kastélyukat, ahol az általuk szervezett vadászatokra
meghívott illusztris vendégeket a legnagyobb
kényelemben részesítették, ezzel is bizonyítva
egyenrangúságukat a születési arisztokrácia
előtt.
A villák harmadik fő ismertetőjegyét magukon az épületeken figyelhetjük meg: az úgy-

1. kép.	Vadászaton a gödi
birtokosok: balról
a harmadik lovag FlochReyhersberg Alfréd
sződrákosi és gödi birtokos,
mellette jobbra a vadászat
egyik házigazdája, Ilkapuszta birtokosa, Schöffer
Pál, jobbról a második
testvére, Schöffer Ferenc
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2. kép.	A Szent István utca 18/b
szám alatti ház eredeti
állapotban fennmaradt
fatornáca

3. kép.	A József Attila utca 10. szám
alatti Stack-villa oromdísze
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nevezett svájci típusú villák esetében például
elmaradhatatlan az ókori mintára oszlopos
előcsarnokot imitáló favázas, legtöbbször faragott díszítéssel ellátott veranda, ami az épületből a kertbe történő átmenetet hivatott
szolgálni, egyúttal a szabadtéri pihenés és
szemlélődés fő helyszíne is. Gödön ez a típus
kevésbé vált elterjedtté, a néhány archív képen látható példák is jórészt megsemmisültek.
A Szent István utca egyik épületénél azonban
ma is láthatunk egy szép példát erre a típusra.
Ha fatornác nem is sok készült Gödön,
az épületek oromzatának fafaragású díszítésére számos szép példát találunk ma is.
A Floch-típusvillák Bajcsy-Zsilinszky Endre
utcai csoportja és egy velük rokon épület a József Attila utcában remek példa erre.
Az idilli, festői összképet erősíti a kisebb-nagyobb „kilátótorony”, amelynek általában a tetőzete is díszített, világítóablakokkal tűzdelt. Jellemző továbbá az igényesen
kivitelezett kovácsoltvas és bádogosmunkák
jelenléte. Erre tökéletes példa a Tost–Wigner-villa romantikus, historizáló díszítőelemeivel, zömök tornyának finoman megmunkált csúcsdíszével.
A villák stílusáról leginkább mégis az mondható el, hogy az az építészeti stílusáramlatokkal párhozamosan korszakonként változott:
az épülettípus megjelenésekor a Magyarországon egyeduralkodó klasszicizmustól a ro-

mantika és a historizmus kevert formavilágán
át a szecesszió, majd a modern irányzatok is
megalkották a maguk villaépületeit, s velük
együtt a hozzájuk illő kert formavilágát.

4. kép.	A Tost–Wigner-villa
a Jávorka Sándor utca felől

ELVÁGYÓDÁS
A települések rohamos növekedése hívta
életre az embereknek a városból a természetbe vágyódásának igényét. A zsúfolt, poros,
egészségtelen körülmények elől – aki csak
megtehette – legalább a nyári hónapokban
a vidéki idillbe menekült. Ez a tendencia szo-
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rosan összefügg a fürdőkultúra fejlődésével. Nem véletlen tehát, hogy a mai
„villákban gazdag” települések sok esetben a 19-20. század fordulóján nagy
fürdőélettel rendelkező helyek voltak.
A legelső „célterület”, amelyet a gazdagodó pesti polgárság birtokba vett, értelemszerűen a számára legközelebbi budai hegyvidék volt, ami építészettörténeti és kerttörténeti szempontból is a legjelentősebb alkotásokkal képviselteti
magát ezen a palettán. Az első nyaralóvillák a Budakeszi út mentén, a Svábhegyen és Zugligetben már az 1700-as évek legvégén felépültek, tömegesnek
mondható megjelenésükről azonban csak az 1850-es évektől beszélhetünk.
Számos villa és annak kertje ma már szerencsére műemléki védettséget élvez. Ez a védettség azonban erősen Budapest-központú: az országosan védett
mintegy 180 ingatlan közül több mint 110 a fővárosban található. Gödön is
áll néhány olyan épület, amely érdemes lenne az országos műemléki státuszra.
Építészeti kvalitásait tekintve a Tost–Wigner-villa, a Délibáb-villa, a Szécsiés a Hajcsi-villa, vagy például a Rákóczi úton a Fellner- és a Bozóky-villa
mind érdemesek lennének erre a címre és a védettségre. Ezzel szemben a jelenlegi helyzet az, hogy például a Bozóky-villa a sok évvel ezelőtt készített
helyi örökségvédelmi tanulmányból kimaradt, s így még csak helyi védettség
alatt sem áll… Igaz, ezt a hiányosságot a közeljövőben szerencsére orvosolják.
A nyaraló- és villaépítő polgárság másik nagy célterülete a fürdőkultúra
térnyerésének köszönhetően a Balaton környéke lett, ami a vasútvonalak kiépülésével a fővárosból könnyen elérhetővé vált. Emellett pedig – kisebb-nagyobb mértékben – a Dunakanyar csaknem valamennyi települése a pihenésre
vágyók potenciális célpontja, második otthona lett. Csakúgy, mint a Balaton
esetében, a településsé válás másik szervező erejét – a vízparti fekvés mellett
– Gödön is a vasútvonal jelentette. A vasút megjelenése a korábbi közlekedési
lehetőségekhez viszonyítva robbanásszerű változást eredményezett, az országon belüli távolságok csaknem megszűntek.
A fővárosból való kiköltözés folyamata azonban minden településen specifikus okokra vezethető vissza, nem lehet csupán a vízpart és a vasútvonal együttes
jelenlétével magyarázni. Alsógöd modern kori betelepülése leginkább az egyik
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5. kép.	A felsőgödi Rákóczi
utcában álló Felner-villa; új
tulajdonosai néhány éve
példaértékűen felújították

helyi birtokos, lovag Floch-Reyhersberg Alfréd
parcellázási tevékenységének volt köszönhető.
Emellett a már meglévő egykori Mayerffy-,
majd Nemeskéri-Kiss-birtok is fontos szervezőerővel bírt az alapvető infrastruktúra
létrehozásával (munkahelyteremtés a szeszgyárban, iskolaalapítás stb.). Felsőgödön
a birtokosok – Szécsi István, Hajcsi György és
Héder Lajos – parcellázási tevékenysége mellett a Felsőgödi Családotthon Telepeseinek
Egyesülete megszületése adta a kezdő lökést.
A fent vázolt kritériumok alapján Alsó- és
Felsőgödön összességében több mint 170
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épület került lajstromba, melyek közül hozzávetőlegesen 100
épület tekinthető villának, a további 70 épület pedig díszes
kivitelű lakóház, vagy legalább valamilyen értékes építészeti
elemet magán viselő épület, amely megőrzésre mindenképpen
érdemes.
Mivel ezek az épületek jórészt a mindennapi adásvételi körforgás részei, jövőjüket az átépítés, rosszabb esetben a lebontás
vagy az egyszerű állagromlás erősen fenyegeti. Ezért is tartom kiemelten fontosnak felhívni a figyelmet ezekre az egyedi
kivitelű, településkép-formáló épületekre, amelyek a templomok, kastélyok, kúriák és a régebbi korok építészeti emlékei
mellett itt Gödön a helyi értékek gerincét, legnagyobb csoportját alkotják.
6–7. kép. A
 villák díszes tornyát
egyszerű kivitelben utánzó,
csúcsos tetőszerkezettel
készült, kör alaprajzú
veranda a Kálmán utca 1.
szám alatt 1957-ben és ma
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KÉPI FORRÁSOK
A villák kutatásához szorosan hozzákapcsolódik a kerttörténeti kutatás, hiszen az egykor művészi szemlélettel létrehozott, nemegyszer valamilyen értékes tárgyi emléket (díszes kutat, medencét, szobrot, kerti pavilont stb., s az
ezeket keretbe foglaló, tudatosan alakított térszerkezetet) is rejtő kertekre
önmagukban rátalálni ma már lehetetlen, de legalábbis nehezebb és hos�szadalmasabb feladat lenne. Noha az értékek sok esetben ma is fellelhetőek,
a növényzet változása, a kert amortizációja miatt legkönnyebben az épületeken
keresztül bukkanhatunk ezek nyomára.
A villakertek kutatása hálás és egyre népszerűbb témája a tájépítész szakmának, hiszen az egyik „tájépítészeti alaptézis”, vagyis az épület és a kert egysége
ennél az épülettípusnál jelenik meg a mai gondolkodás számára leginkább befogadható, emberi léptékben.
Hálás téma ez azért is, mert a kutatás sok képi forrásra támaszkodhat, melyek történeti léptékben mérve a nem túl távoli múltba nyúlnak vissza. Jellemző források például a képes levelezőlapok, amelyek a 19. század második
felében váltak divatossá, és népszerűségük töretlen maradt még a II. világháború után is. Volentics Gyulának a közelmúltban megjelent könyve, a Mesélő
gödi képes levelezőlapok tiszta képet mutat a korabeli nyaralótelep pezsgő életéről. A települések helytörténeti anyagai szerencsés esetben gazdag forrást vagy
legalábbis fontos kiindulási pontot jelentenek az ilyen típusú kutatásnál. Göd
ebből a szempontból is példaértékűnek mondható, hiszen a Gödi Almanach
korábbi tizenöt kötetében megtalálható több száz cikk és tanulmány a villák
történetéről is rengeteg adattal szolgál. Az ilyen és ehhez hasonló kiadványok
szinte bármilyen témában jelentősen segítik a települést kutatók munkáját.
Az elsődleges országos gyűjtemények (levéltárak, térképtárak, könyvtárak)
mellett értékes anyagok kerülnek elő a helyi – vagy a településekről elszármazott – lakókkal folytatott beszélgetések során. A fiók mélyén lapuló családi
fényképalbumok még ma is meglepően sok „kincset” rejtenek, amelyek nem
csupán az épületek és kertek történetének feltárását segítik, hanem a helytörténeti gyűjteményeket is gazdagítják.
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VILLÁK
A Gödi Almanach köteteiben eddig 30-35 villáról esett szó, jelent meg hos�szabb-rövidebb leírás, került elő archív fotó vagy régi képeslap. Az alábbiakban néhány olyan épület bemutatása következik, amelyek eddig jórészt ismeretlenek voltak a nagyközönség számára.
Bajcsy-Zsilinszky utca 4., Gömöri-villa

Első ismert tulajdonosa Gömöri László pesti kereskedő. Földszintes, eredetileg U alakú, tetőtér-beépítéses épület, amelynek oldalszárnyai által közrezárt
részét fatornác foglalta el. A faterasz mára eltűnt, helyét beépítették, a középrész ma a homlokzat síkjából
előreugrik. Sarkai eredetileg
armírozottak1 voltak, ma már
csak az ablakok párkányain
fedezhetőek fel az eredetiség
nyomai.
Az
épület
ikerpárja
ugyanebben az utcában áll,
a Bajcsy-Zsilinszky utca 3-as
szám alatt. Ezt az épületet
a felismerhetetlenségig átépítették, alaprajzi elrendezésén
túl csak a kataszteri térkép
és egyik oldalának tetőzete
8. kép.	A Bajcsy-Zsilinszky utcában álló egykori villa
és előkertje az 1970-es években. Az épületet
alapján állítható, hogy egyugyan teljesen átépítették, de tömegében ma is
kor ugyanilyen villaépület
felismerhető. Díszes kútja ma is a kert éke
lehetett. Ezenfelül még két
ma is meglévő, tömegében
Armírozás: eredetileg a kőhomlokzatok sarokköveinek kidomborítását jelentette. Később,
főként a historizmusban általános díszítőelemmé vált az épületeken, a plasztikus hatás elérését
szolgálta, és ekkor már nem kőből, hanem egyszerű vakolással alakították ki.
1
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megegyező, csak részleteiben eltérő épület található Alsógödön. Ezek alapján
feltételezhető, hogy ezek a villák Floch típusépületeinek egyik fajtájához tartoztak, s ebből kifolyólag Alsógöd legelső nyaralóházai közé sorolhatók.
Bischoff házaspár utca 11.

A nyaraló a falán elhelyezett tábla szerint 1935-ben épült, Sütő Endre alsógödi építőmester munkája, tervezője Erhardt Ernő budapesti építész. Az épület
jellegzetes Bauhaus-stílusú, egyszerű, modern formáihoz stilizált virágmotívumokkal díszített zsalugáteres ablakok társulnak. Az összhatás szokatlan,
mégis harmonikus egységet alkot. A ház nyugati oldalán az épület tömbjéből
előrelépő oszlopos terasz található, amely az északi oldalon az épület tömbjén
belül megismétlődik. Az összkép így lesz nagyon mozgalmas.
A villa körül végigfutó alacsony támfalrendszer tervezett, modern stílusú
kertre utal. A kis területen viszonylag nagy a szintkülönbség, amely a támfalaknak köszönhetően eloszlik. Mindez az épület kiemelését, a szabad rálátást,
egyben az épületből való szabad kilátást is szolgálja.

9 kép.	A Kalafut család tagjai a villa előtt az 1970-es
években

10 kép. Az épület mai képe
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11 kép.	Gyimesi Kálmán feleségével és gyermekükkel, Györggyel a ház elkészültekor

Duna utca 17., Gyimesi-ház

A házat 1928-ban építtette Gyimesi (Gyurkovits) Kálmán MÁV-tisztviselő,
a Nyugati pályaudvar főportása és felesége, Olbort Anna.2 A ház tervezője és
építője Bittmann János, helyi építőmester volt. A Duna utca, a Pesti út és a vasút által közrezárt rész korábban Szécsi Kálmán szőlőbirtoka volt, amit a birtokos az 1920-as évek elején-közepén parcelláztatott fel. Így készülhetett el
itt Gyimesiék háza is, amely a területrész második vagy harmadik épülete volt
(leszámítva természetesen a Szécsi-birtok épületeit). Az idén 86 éves épületen
az idők folyamán csak kisebb átalakításokat végeztek, Duna utcai főhomlokzata eredeti állapotában látható. A házat ma is György lakja a családjával.
Rákóczi utca 132., Pap–Bozóky-villa, 1945

Pilismaróti Bozóky Gyula nyugalmazott vezérkari ezredesnek és családjának
a trianoni döntés következtében a Romániához csatolt Nagyváradon ellehetetlenült a helyzetük, ezért el kellett hagyniuk otthonukat. Magyarországra
2
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Gyimesi Györgyné szül. Kazány Emília szóbeli közlése nyomán

12. és 13. kép. A
 Bozóky-villa kertje az 1940-es években

menekültek, ahol Felsőgödöt választották új otthonuknak.3 Ahogy a Budapest
környéki településekre általában, így Gödre is sokan érkeztek Erdélyből és
a Felvidékről is. A család a 270 m² alapterületű villát építtetőjétől, dr. Pap
Dávidtól vásárolta meg. Itt élt a család egészen 1991-ig, az ezredes fiának,
Györgynek haláláig. Bozókynak vezető szerepe volt abban, hogy 1923–24-ben
felépülhetett a felsőgödi katolikus templom, de emellett a helyi társasági élet
más területein is tevékenykedett. A villa nem kerülhette el az államosítást, de
a beköltöztetett családok mellett a tulajdonosok is a házukban maradhattak.4
Bozóky ezredes 1954-ben, özvegye, Mártonffy Gabriella 1978-ban hunyt el.5
Az épület alagsora erősen kiemelt, emiatt az épület emeletesnek hat. Magas
kőlábazata, masszív tetőzete miatt robusztus megjelenésű. Nyugatra néző főhomlokzatának két oldalrizalitja6 széltében is kilép az épület tömbjéből, íves
középső nyitott teraszt fognak közre. A villa teljesen szimmetrikus. Tetőteréből keskeny kilátóterasz nyílik.
Kertjének eredeti mérete megmaradt, ez 580 négyszögöl, körülbelül
2000 m²-es területet jelent. Az ezredes unokája, Siegler Péter elmondása szerint Bozóky Gyula nagyon szeretett kertészkedni, ami munkát csak lehetett,
maga végzett el. A korabeli kerti idillt, azt hiszem, a leírásnál jobban szemlélteti a fenti két kép.
Nagyréti Tamás: Pilismaróti Bozóky Gyula. In: Gödi Almanach, Göd, 1999. 126. o.
Nagyréti Tamás: Pilismaróti Bozóky Gyula. In: Gödi Almanach, Göd, 1999. 126. o.
5
Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok. Sződ, 2012. 79. o.
6
rizalit: a fal síkjából előreugró homlokzatrész
3
4

143

14. kép.	A z épület az 1960-as években, előtte a Kalafut család tagjai

Vasút utca 30., Deák–Sütő-villa

Az 1920-as évek végén épült villa telkének tulajdonosa 1915ben Deák Pál és neje, Szuitz Mária volt. Az épületet Dürr
Ádám helyi építész tervezte, nevét az épület falában örökítették meg. A villa egy helyi építőmester-család egyik tagjának,
Sütő Endrének a munkája, a helyi köztudatban így a Sütő-villa
név ragadt meg. Hogy ő tulajdonolta volna-e az épületet, arról
ellentmondásosak a vélemények.
A szimmetrikus homlokzat három rizalitjának jellegzetes,
csúcsívbe hajló ablakai sok felsőgödi házon megtalálhatóak.
Az épület többi oldala egyszerű, a bejárat az északi oldalon
nyílik. Az épület eredeti formájában áll – még az ereszcsatornái is eredetiek –, jó állapotban van, átalakítás nem érintette.
A Deák utca 17. szám alatt álló Gyimesi-ház testvérépülete,
attól csak kisebb részleteiben tér el.
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Bajcsy-Zsilinszky utca 8., Bassa-villa

Floch villaépítkezésének második típusára példa a Bajcsy-Zsilinszky utca három épülete. A József Attila utcában áll(t) további négy hasonló ház, melyek közül ma egy látható még közel
eredeti formájában. Ennek tulajdonosa 1915-ben Bassa József
volt. A villa építésének ideje az 1900-as évek elejére tehető.
Az összetett alaprajzú épület utcai, eklektikus homlokzata
a legdíszesebb, ajtó- és ablakkereteit stukkódíszek szegélyezik.
Legszebb része az oromzat lombfűrésszel készített fadíszítése.
A többi oldal egyszerűbb, díszítés nélküli, csak az északi oldal
bejárata felett volt egy férfifejet formázó stukkó (ez az épületelem az ebbe a típusba tartozó többi villán is megtalálható).
A bejárat előtt két oszlop által tartott, félköríves záródású kis
tornác kapott helyet. Az épület eredeti formájában áll, bár kissé leromlott állapotban van.

15. kép.	A z épület főhomlokzata a Bajcsy-Zsilinszky utca felől nézve
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Bajcsy-Zsilinszky utca 15., Weisz-villa

Első ismert tulajdonosát Weisz Gyulának hívták. Az épület a harmadik Floch-villacsoport
legszebb darabja. Eklektikus stílusban épült,
leghangsúlyosabbak a klasszicizáló elemek.
A szimmetrikus homlokzat üvegezett teraszát
hat eklektikus fejezetű oszlopsáv díszíti. A fő
falsík két-két ablaka téglaberakással készült,
félköríves záródású, a többi
oldalon egyenes záródásúak.
A tető alatt két keskeny párkány fut körbe az épületen,
a falak egésze is körben sávozott. Ablak- és ajtókeretei,
visszafogottan színezett üvegablakai is eredetiek.
A kertben néhány idős fekete- és lucfenyő található.
Telke egykor a szomszédos
utcáig ért, már csak az épület
szűk környezetét öleli körbe.
Állt itt egy kis kertészlak is,
ez mára eltűnt.
16. kép.	A z épület mai képe a BajcsyZsilinszky utca felől

Béke utca 22., Havass-villa

A nyaralót 1906-ban építette Havass Pál katonatiszt és felesége, Detehe Paula.7 Az alapvetően szimmetrikus, földszintes épület hátsó
oldalának déli részéhez már az első években
7
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Havas Nelli szóbeli közélése alapján

toldalékot illesztettek. A bejárati rész finom
rácsozatú üvegezett előtere az 1920-as években készült. Az épület az elmúlt években
gyakran cserélt gazdát, ma épp egy étteremlánc működik a falai közt.
Egyszerű előkertjében egy nagyobb, kör
alakú ágyás volt csupán és szimmetrikusan
ültetett hársfák, az ágyás közepén, magas
talapzaton műkő virágtartó állt. Ma az egész
előkert burkolt. A hátsókert eredetileg két
telket foglalt magában, s a szomszédos Petőfi
Sándor utcáig ért. Ezt a telket 1939-ben adták
el a tulajdonosok.
A villák elnevezése a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) található kataszteri térkép szelvényeinek és a Pest Megyei
Levéltár birtokjegyzékéből8 kiolvasható első

17. kép.	A z épület a 20. század
elején

8
Alsógöd község kataszteri telekkönyve az 1922. évi
részletes földmérés alapján, PML: Alsógöd község iratai, V. 1006, C/d, 1. doboz, valamint: Felsőgöd község
kataszteri telekkönyve 1915, PML: Felsőgöd nagyközség iratai, V. 1037, C/d, 1. és 2. doboz
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18. kép.	A z üvegezett előtér egy téli éjszakán az 1920-as években

19. kép.	Jobbról a második Detehe Paula, ’Pusy néni’,
mellette a jobbján férje, Havass Pál, barátok
társaságában
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ismert tulajdonosi névsornak
az összevetéséből született
meg, kiegészítve a helytörténetben, legfőképp a Gödi
Almanach köteteiben található nevekkel, valamint
a személyes találkozók alkalmával megismert információkkal.
Régi fényképeik közreadásáért köszönetemet fejezem
ki Bíró Rozáliának, Havas
Nellinek, Gyimesi Györgynek
és Gyimesi Györgynének,
Kalafutné Göbölös Katalinnak
és Siegler Péternek.

M. Száhlender Magdolna

Huzelláéknál nyaranta
Emlékeim keresztapámék családjáról

H

uzella Elek belvárosi kereskedő 1892-ben nyári laknak vette meg a Duna-parton álló házat és a hozzá
tartozó kertet, amit egyetlen fia, Tivadar örökölt.
(Leánya, Margit, férjezett nevén Zsedényi Béláné a szomszédos nyaralót kapta meg.)
Dr. Huzella Tivadar (1886–1950) orvos, biológus, rákkukató, akit a családban Tivi bácsinak szólítottunk, szintén nyári
laknak használta az épületet, majd biológiai kutatóállomássá
fejlesztette. Már a nagyszüleim is összejártak a Huzelláékkal.
Anyám és Tivi bácsi gyerekkoruk óta jó barátok voltak. Erről
így írt anyám 2007-ben megjelent könyvében1:
„Meleg barátság kötött össze minket, rácáfolva arra a közhitre,
hogy férfi és nő között nem lehet igaz barátság. Eredetileg bátyáim
barátjának szánták, de első perctől fogva mi ketten kötöttünk vastag barátságot. Amint felnőttünk, az is mélyítette az összetartozásunkat, hogy mindkettőnknek óhajtott pályája szülei ellenzésével
Nemeskéri Kiss Margit: EMLÉKEIM 1891–1973. Kairosz Kiadó, 2007,
39. o.

1
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találkozott. (…) Vele (…) a kereskedő apja elvégeztette a kereskedelmi akadémiát. (Apjának
sportüzlete volt a belvárosban, és az egyetlen
fiát az utódjának akarta. – A szerző megjegyzése.) Utána saját erejéből végezte az orvosi
egyetemet, amit apja nem támogatott, mert mérges volt rá. Mégis hamar egyetemi tanár lett!”
Vera nővérem nem szeretett tanulni. Anyám
a lelkére beszélt, és végül egy történetet mesélt neki: Egy fiú a 4. gimnáziumban bukásra
állt. Az apja sokat vesződött vele, végül beadta suszterinasnak. A fiúnak parancsolt a mester és a segédje is. Néhány hónap alatt rájött,
hogy jobb dolga volt, amikor iskolába járt, és
1. kép.	Huzella Tivadar arcképe
folytatta a tanulást.
Nővérem mesének tartotta mindezt, mire anyám megjegyezte, hogy a fiút Huzella Tivadarnak hívják. Nem tudom,
igaz-e ez a történet, lehet, hogy csupán tanmese, de jó, hogy
Tivi bácsiból nem lett kereskedő.
Szüleim Alagról gyakran jártak át Alsógödre Huzelláékhoz. Így természetes volt, hogy Tivi bácsi lett a keresztapám.
Keresztanyámat szokás szerint a rokonságból választották,
akit azonban családi bonyodalmak miatt sohasem láttam.
Úgy adódott, hogy Tivi bácsi felesége, Fabiola néni lett
a „keresztpapáné”. Apám és Tivi bácsi annyira megbarátkoztak egymással, hogy apám saját hátaslovát is kölcsönadta neki,
ami nagy szó egy lovas embernél. Fabiola néni bájosságát,
kedvességét, műveltségét, házias ügyességét mindketten értékelték és szerették.
Anyámnak az volt az elve, hogy egy leánynak lehetőleg
minél több család hétköznapjait meg kell ismernie, ne csak
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2. kép.	A Huzella család. Hátul állnak (balról jobbra): Tomi, Tivi bácsi, Tivi,
Fabkó és Elek. Előttük ül Fabiola néni

vendégségben lásson más családot. Így kerültem nyaranta Alsógödre, Huzelláékhoz. Ők csak nyaralni jártak le a házba,
különben Budán laktak. Vera nővéremet – aki négy évvel idősebb nálam – nyaranta szintén a keresztapja családjához vitték, a Balaton mellé.
Huzelláéknak négy gyerekük volt; a három fiú közül Tivi
már orvosként dolgozott, Elek a Zeneakadémiára járt, Tomi
pedig egyetemre. Egyetlen leányuk, Fabkó nagyjából tizenöt-tizenhét éves lehetett akkortájt, én pedig úgy nyolc-tíz.
Természetesen Fabkóval barátkoztam, mert a fiúk hozzám
képest már nagyok voltak.
A kertben mindegyik fiúnak volt egy faháza, amelyik egy
helyiségből állt, de mi, lányok nem mehettünk be. Fabiola

151

néni megmagyarázta, hogy mi se örülnénk, ha a fiúk bejárkálnának a mi szobánkba. A fiúk nem a faházukban aludtak,
hanem a nagy házban lévő közös hálószobájukban, ami a szülőké mellett volt. Fabkónak a kertben volt egy babaháza, de
„kinőtte”, nem babáztunk. A házban laktunk, a saját szobájában. Az akkori nevelési elveknek megfelelően külön leányés fiúiskolák voltak, nem úgy, mint manapság. Fabkóval így
természetesnek vettük, hogy a napot a fiúktól külön töltöttük,
és csak az étkezésnél találkoztunk.
Fabiola néniéknél szeretetteljes volt a családi légkör. Szerették egymást Tivi bácsival, és mindketten tisztelték egymás hatáskörét. Engem a gyereküknek tekintettek, nem vendégnek.
Fabiola néni háztartásához tartozott egy szakácsnő és egy
szobalány. Gyakran jöttek vendégek, olykor váratlanul. Többször előfordult, hogy Tivi bácsi az ebédnél bejelentette: délután hat-hét vendég érkezik, akik vacsorára is maradnak, mert
valamit meg akarnak beszélni. Fabiola néni ilyenkor megjegyezte, hogy hamarabb is szólhatott volna. De hogy a kevésből (mert pénz az mindig kevés volt) hogyan lehet mégis
valami mutatósat készíteni, annak Fabiola néni mestere, sőt
valóságos művésze volt. Hangulatvilágítást csinált – sok réztárgy volt az ebédlőben –, gyönyörűen tálalt, a keveset úgy díszítette, hogy soknak tűnt. Később, a háború után is gyakran
használta ezt a tehetségét.
Fabkóval különböző feladatokat kaptunk Fabiola nénitől.
Gondoskodnunk kellett például arról, hogy minden szobában
legyen friss virág, amit mi szedtünk a kertből. A vázákban vizet cseréltünk. A kertben az egyik fán volt egy Mária-kép, és
az előtte lévő virágcsokornak is frissnek kellett lennie. Fabiola
néni mindezeket ellenőrizte.
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Telefon nem volt a házban, emiatt Tivi bácsi sokat levelezett.
A küldeményeket mi vittük a postára. Nagy volt a vendégjárás, mert a kedves háziakon kívül a szép kert, a hozzá tartozó
három tó, a park, a Duna-part, a közeli hegyek látványa és a jó
levegő miatt is szívesen jártak Huzelláékhoz. A vendégeket
Fabkóval mi kínálgattuk, töltögettük nekik a teát és a kávét.
Ha kedvünk tartotta, ott is maradhattunk a felnőttek társaságában. Ha valami hibát észrevettünk a kertben, jelentenünk
kellett Fabiola néninek, ő pedig szólt a kertésznek, akinek volt
egy segítője is. Ők gondozták a kertben lévő három tavat is,
amelyek tisztaságára Fabiola néni különösen kényes volt.
A dunai részen állt egy csónakház, benne pedig egy hajó,
amit csak nagy üggyel-bajjal lehetett a vízre vontatni. Ahol
most a sétány van, ott akkoriban már a Duna mosta a partot.
A kert egészen a vízig tartott. A teraszról, ahol reggeliztünk,
ebédeltünk, vacsoráztunk (hacsak nem esett éppen), jól láttuk
a Dunát, bár a kilátást részben eltakarta egy fűzfa.
A bejáratnál egy önálló házban ma is megvan Tivi bácsi
testvérének, Margit néninek (Zsedényi Béláné) a lakása, ahol
nyáron élt. Nem volt kerítés a két ingatlan között, és mi sokszor csak úgy „átmentünk” hozzájuk.
A háború után félreállították Tivi bácsit. A házban oroszok
éltek, ő pedig a családjával a laborban lakott. A pesti lakásukkal nem tudom, mi lett. Bizony nagy volt a nyomor. Amikor
az oroszok kimentek a házból, körülbelül három szobát rendbe hoztunk. Sokszor kerékpárral jártam át hozzájuk Alagról.
Tivi bácsi nagyon beteg lett. Amikor meghalt, éppen náluk
voltam. Vélhetően állami utasításra a helyi tanácselnök nem
engedte eltemetni a kerti kriptába. Már ott voltak a temetésen
a barátok, a vendégek, de még mindig nem hagyták kinyitni
a sírt. Nagy volt a felfordulás. Végül Törő Imre akadémikus
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utasítására nyitották ki a sírt,
és temették el. Borzasztó élmény volt. Fabiola néni ezt
követően elhagyta a házat,
a laborokat, a kertet, és Budán kapott egy lakást a Csaba
utcában. Fabkó ápolónő lett,
az anyjával élt. Néhány éve
halt meg. Sokszor jött hozzánk, és mi hozzá. Mindig
öröm volt látni.
*
3. kép.	A harmadik nemzetközi kísérleti etológiai
kongresszus résztvevői Cambridge-ben. Az első
sorban középen Huzella Tivadar. A harmadik
sorban mögötte balra Szent-Györgyi Albert áll,
mellette csíkos felsőben a lánya. Elöl, a földön
ülő sorban a középső fiatalember – kalappal
az ölében – Tivi, a legidősebb Huzella fiú
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Dr. Huzella Tivadarról Pártos
Judit írt hosszabb dolgozatot,
amely Gödi Ki Kicsoda címen
a Gödi Almanach 2000. évfolyamának 92–94. oldalán jelent meg.

Zsoldos Dezsőné Nika Piroska

Árpád Mozgó

A felsőgödi mozi története az 1930-as évektől

A

nyai
nagyanyám,
Horváth
Balázs
Anna
Erdélyben,
Désen született. Nagyapám,
Zákonyi Ferenc a Dunántúlon, Nagyatádon. Foglalkozása mozdonyvezető volt.
Így jutott el rendszeresen
Kolozsvárra, ahol megismerte nagyanyámat, a tizenhat
éves Annát. A találkozásból szerelem, majd házasság
lett. Nagyapám foglalkozása
miatt Budapesten, a rákosrendezői MÁV-lakótelepen
kaptak lakást, ott rendezték
be otthonukat. Öt gyermekük született, ám nagypapa
negyvenkilenc éves korában

1. kép.	Anyai nagyanyám,
az Erdélyből származó
Horváth Balázs Anna
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2. kép.	Anyai nagyanyám, már
idősebb korában

3. kép.	Apai nagyanyám, Nika Jánosné Lorencz
Krisztina, mellette nővérem, Nika Edit és
édesanyánk, Nika Jenőné Zákonyi Anna

szívelégtelenségben hirtelen meghalt. Nagyanyám öt gyermekével özvegyen maradt.
A MÁV a segítségére sietett. Felsőgödön –
a Balázsovits hentesüzlet mellett – lakáshoz
juttatták, abban a reményben, hogy a kertes
házban gazdálkodni lehet, esetleg állatokat
is tarthat, s ezzel talán megkönnyítik az életét. A nagymamám nem ment többé férjhez,
gyermekeinek, később unokáinak élt, úgy látszott, hogy jókedvűen, boldogan.
Apai nagyszüleim, Nika János és felesége,
Lorenz Krisztina Kismartonban, a mai Burgenland területén születtek. Esküvőjük 1885ben már Budapesten volt, itt is telepedtek le,
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és nyitottak vendéglőt. Az I. világháborúban
teljesen tönkrementek, és ez a nagyapám is
fiatalon meghalt. Nagyanyám három felnőtt gyermekével Felsőgödre költözött, és itt
az Árpád utca 11. szám alatt lévő vendéglőt
bérelte. Később Visegrádon újra férjhez ment,
1935-ben hunyt el.
Szüleim, Nika Jenő és Zákonyi Anna Felsőgödön ismerkedtek meg, majd 1919 októberében Sződön összeházasodtak. Anyám egyik
testvére, Mária is hamarosan férjhez ment
egy finommechanikai műszerészhez, Gombás
Árpádhoz. A Gombás család is a MÁV segítségével telepedett le Felsőgödön.
A két fiatal házaspár együtt létesítette itt
a mozit, és Nika Jenő, Zákonyi Anna, Gombás Árpád és Zákonyi Mária lettek a későbbi
Árpád Mozgó filmszínház tulajdonosai.

5. kép.	Édesanyám Nika Jenőné,
Zákonyi Anna

4. kép.	Édesapám, Nika Jenő

6. kép.	Nagybátyám, Gombás
Árpád finommechanikai
műszerész

7. kép.	Édesanyám testvére,
Zákonyi Mária
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Apám, Nika Jenő eredeti szakmája drogista volt, Budapest belvárosában volt
egy szép drogériája. A kis üzletbe akkoriban gyakran jártak vásárolni az egyre
népszerűbb filmszakma képviselői, s ők ültették el apám fejében a gondolatot, hogy érdemes lenne egy filmszínházat üzemeltetni a lakóhelyén. Otthon
a két fiatal pár sokat beszélt a mozi alapításának lehetőségéről, és egy vasárnap
délután a jó üzleti érzékkel megáldott drogista, a két ambiciózus lánytestvér
és a tehetséges, gépekhez jól értő műszerész elhatározták, hogy belevágnak
a nagy terv megvalósításába. A munkát felosztották maguk között: apám
kijárta az engedélyeket, helyiséget keresett, intézte a filmlekötéseket. Árpád
bácsikámé volt a gépek beszerzésének és beszerelésének, később karbantartásának gondja. Mariska nagynéni a gazdasági vonalat vállalta. Édesanyám
– mivel addigra már két kisgyermeke volt – csak a szükség szerint felmerülő,
a helyettesítéssel járó és az esetenként keletkező könnyebb munkákat vállalta.
Megkezdődtek az előkészítő munkálatok, és az 1930-as évek elején, még
a némafilmek idejében Uránia mozi néven megnyílt a filmszínház az Iparoskör épületében. Abban az időben a megrendelt filmek még nagy bádogdobozokban érkeztek a felsőgödi vasútállomásra,
ahonnan súlyuk miatt talicskával tolták el
a moziba. Erre, és a többi kisebb-nagyobb
fizikai munkára kisegítőket kellett felvenni,
az ő feladatuk lett a mozi fűtése, a tüzelő behordása, a takarítás és a környezet rendben
tartása. Apám a szegény és nagyon szorgalmas Bédi családot találta meg erre a feladatra.
Márton lett a vetítőgépész, öccse, Imre egy kis
kézi rolnizóval tekerte vissza a levetített tekercseket, és örült a kis keresetnek. Az öreg Bédi
bácsi – mi csak így hívtuk – hordta a filmeket
8. kép.	A felsőgödi Iparoskör épületében megnyílt
Uránia mozi
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az állomásról, pakolta a tüzelőt, felesége és lánya, Cunka takarítottak, ajtókat
nyitogattak, szellőztettek, és elvégeztek minden munkát, ami még adódott.
Végre elkezdődhetett a várva várt filmvetítés, ami Felsőgöd életében nagy
szenzációnak számított; a helybéliek és a környéken élők nagy része kíváncsi volt az új csodára. Az első két film a János vitéz és A megfagyott gyermek
című némafilm volt. Aztán jöttek a bámulatos Chaplin-filmek, és a legújabb
és legnépszerűbb filmek egész sora. Sok munkával, mulatságos baklövésekkel
megindult az élet a moziban.
Az eredeti iratok a II. világháborúban sajnos elvesztek, ezért a mozi pontos történetét csak az emlékeimből tudom előhívni. Az akkori események
azonban még ma is elevenen élnek bennem. A mozi életünk szerves része
lett, s nekünk, gyerekeknek is hatalmas élményekben volt részünk. Már
egész kicsi koromban sok időt töltöttem ott édesanyám kezét fogva; szerettem a sok embert, a nyüzsgést. A filmeket akkor még nem nézhettem,
amikor elkezdődött az előadás, én a mozi előterében játszottam. Hamarosan
megjelentek a hangosfilmek is; Hotel Kikelet (rendezte: Gaál Béla, szereplők:
Kabos Gyula, Komár Júlia, Mály Gergő, Páger Antal, Tőkés Anna, Turay
Ida, Uray Tivadar – 1937), Meseautó (rendezte: Gaál Béla, szereplők: Perczel
Zita, Gombaszögi Ella, Tolnay Klári, Törzs Jenő, Kabos Gyula, Berki Lili,
Gózon Gyula – 1934) és ki tudja, még hány jó magyar film, melyeket ma újra
láthatunk a televízióban.
Néhány év elteltével a vállalkozás nyereséget hozott, ezért a tulajdonosokban felvetődött egy saját mozi építésének gondolata. A 30-as évek derekán
a Deák Ferenc utca 6. szám alatt sikerült egy erre alkalmas telket venni, ahol
végre megkezdődhetett az építkezés. Ami nem volt egyszerű.
Édesapám végleg a filmszakmának kötelezte el magát; a budapesti drogériát
eladta, és az ország egész területén mozik létesítésével kezdett foglalkozni.
A kis drogériaüzletért kapott és az Uránia mozi nyereségéből összegyűjtött
pénz lett az építkezés indulótőkéje. A szüleim, valamint nagybátyámék jövedelme és a felvett hitel is szükséges volt az új filmszínház befejezéséhez. Egy év
alatt elkészült a szép új épület, ahol 1938-tól az Urániánál korszerűbb és ké-
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9. kép.	A Deák Ferenc utca 6. szám
alatt megépült, immár saját
tulajdonú családi mozi,
az Árpád Mozgó
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nyelmesebb körülmények között várta a közönséget az új mozi, amely az Árpád Mozgó
nevet kapta. A két család keresete maradékából nehezen élt meg, de a tény, hogy saját
filmszínházukban megkezdődhetett az „élet”,
mindannyiuk számára közös öröm volt.
A mozi nagyon szép lett. A főbejárat egy
előcsarnokba nyílt, ahol a pénztár és egy,
édesanyám másik testvére, Irén által nyitott
kis büfé kapott helyet; itt édességeket, frissítőket fogyaszthattak az előadásra várakozók.
Az előcsarnokból két nagy ajtón keresztül
lehetett a nézőtérre jutni, ahol 17 sor szék,
hátul páholysor, elöl nagy színpad, valamint

négy kijárati ajtó volt. A jó akusztika érdekében gyönyörű, nehéz bordó bársonyfüggönyökbe öltöztették a termet. A mozi hangulatához hozzátartozott az épület előtti udvar
és utcarész is. Ahogy a Deák Ferenc utcába
befordult az ember, rögtön láthatta a mozi
előtt várakozókat. Az utcán az idős Stolba
néni pattogatott kukoricát árult, és ahogy
megkotorta a parazsat, szállt fel a sok szikra,
a kukorica illata csábította az embereket, akik
kis zacskóból ették a csemegét. Az emberek
cseverésztek, ismerkedtek, szerelmek szövődtek, míg vidáman várakoztak. A mozi sikeres 10. kép.	Korabeli mozijegyek
(Forrás: Retró Ady Klub digitális
üzemeltetésének érdekében a család aprajáképarchívuma)
nak-nagyjának dolgoznia kellett. Bár volt néhány alkalmazott, a munka
oroszlánrésze a két családra
hárult. A szüleink nagyon értettek ahhoz, hogy úgy tanítsanak bennünket, gyerekeket
dolgozni, hogy a munka örömet jelentsen számunkra. Ma
már megmosolyogtató, hogy
akkor a legegyszerűbb feladatokat is magunk végeztük;
mi készítettük a jegyeket,
amelyeket tömbökből kellett
leszámolni, bélyegzővel, számozógéppel lepecsételni. Ebben 9 éves koromtól már én 11. kép.	Nika Edit (balra) és Piroska, a moziban dolgozó
gyerekek
is segítettem. Gyermekként
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12. kép.	Ízelítő az Árpád Mozgó
műsorából. Megjelent
a Felsőgödi Hírek hasábjain.
(Forrás: Retró Ady Klub
digitális képarchívuma)
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különösen a számozógépet szerettem, amivel a székek sorszámát jelöltük be, mert olyan
szép nagyot csattant. Nővérem 15 éves volt,
és ha már nem volt nagy a forgalom, a pénztárban is segíthetett. Az évek során voltunk
jegyszedők, informátorok, de hósöprők is. Ha
a moziban telt ház volt, rohantunk Gombásékhoz – akik két házzal arrébb laktak – pótszékekért, de mindez számunkra izgalmas, jó
játék volt.
Sajnos a II. világháború réme egyre közeledett. Akkor már nemcsak magyar, hanem
külföldi filmeket is játszottunk. Először angol, majd amerikai filmeket, de később, amikor ezek ellenséges országok lettek, már csak
német, olasz és magyar filmeket vetíthettünk.
Eleinte csak szombaton és vasárnap, később
szerdánként is voltak előadások, mert az emberek felejteni akarták a rosszat, és a moziban
pár órára lehetőségük volt erre. A vígjátékokon végre nevethettek kicsit, a romantikus
filmeken pedig együtt izgulhattak a „happy
end”-ért. Érdekességképpen itt említem meg,
hogy már akkor, a II. világháború előtt apám
levetítette a moziban az első háromdimenziós
szkeccseket (azokat az egy-két perces rövid,
komikus jeleneteket, amelyek a múlt század
elején hódítottak). Ezeket még sztereoszkóp
(a ma is használatos zöld-piros szemüveg) segítségével tekinthették meg az érdeklődők.
Sikítva hőköltünk hátra a felénk robogó vonat

látványától, és ijedtünk meg a vödörből ránk
loccsanó víztől.
A legszebb azonban mégis mindig a szilveszter este volt; ilyenkor a legjobb zenés
filmeket vetítettük. Az előadásnak néhány
perccel éjfél előtt lett vége. Édesapám éjfélkor
felment a színpadra, és megszólalt a Himnusz.
Ezután megkérte a közönséget, hogy pár percig gondoljunk a fronton értünk harcolókra, az özvegyekre és az árvákra. Mindenki
csendben állt, látszott az arcokon, hogy a szeretteikre gondolnak, és arra, hogy vajon mit
hoz a jövő. A meghitt pillanatok után apám
boldog új évet kívánt, és megkezdődött a várva várt sorsolás. A mozijegy aznap sorsjegy
is volt. Nagy volt az izgalom, hiszen a fődíj
egy újévi kismalac volt. De kisorsoltak piperecikkeket, csokoládét és több apró ajándékot
is. Évekig vágytam rá, hogy én is nyerhessek,
összegyűjtött zsebpénzemmel én is odaálltam
a pénztárhoz, de sajnos nem kaptam jegyet.
A család nem játszhatott, ez természetesen
nem lett volna etikus.
1944 elején édesapámat behívták katonának. Mi vettük át a munka egy részét. Nővérem ekkor már 20 éves volt, én csak 14,
de a háború felelősségteljessé tett bennünket.
Nagynénénk irányításával egészen ügyesen
dolgoztunk. Az év vége felé már közeledett a front. Nagybátyánk a gépeket gondosan bezsírozta, becsomagolta és elrejtette.

13. kép.	Nővérem, Edit, az idősebbik
Nika lány
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Hála Istennek, elég jól, mert a háború befejezése után ezekkel kezdhettük
meg újra a vetítést. Sajnos a gépházat és az előtér egy részét bombatalálat
érte. Nővérem és én a háború utolsó két hónapját Budapesten vészeltük át,
és amikor a front elvonultával először láttuk meg a mozit, szomorú látvány
tárult a szemünk elé. Nem „csak” a bombatalálat nyomai, de 800 méternyi
letépett gyönyörű függöny, összetört székek és mérhetetlen kosz fogadott
bennünket.
Édesapám épségben hazatért, és a két család ismét összefogott, ám megint
kölcsönt kellett felvenni az újraépítéshez. Árpád nagybátyánk előszedte az elrejtett gépek alkatrészeit, összeszerelte őket, és vártunk… Nem kaptunk engedélyt az üzemeltetésre. Tildy Zoltán unokaöccséé, Jancsi Pálé lett az engedély.
Neki egyetlen dolga volt: bennünket ellenőrzött. Mi mégis örültünk, mert újra
elindult az élet a moziban.
Apám régi jó összeköttetéseinek hála, az országban az elsők között tudta
elhozni Felsőgödre a legújabb és legjobb filmeket. Az emberek örültek, hogy
vége a háborúnak, s amíg a nézőtéren ültek, kinn hagyhatták gondjaikat a mozi
falain kívül. Mindenki örömére megint csak telt házas előadások voltak.
A vállalkozás ment szépen, de a magánéletünkben volt sok a hullámhegy és
a hullámvölgy is. Nővérem 1944 októberében eljegyezte magát Erdélyi József
katonatiszttel, aki az orosz fronton harcolt, onnan engedték őt haza betegszabadságra a térdlövése miatt. Örömük nem tartott sokáig, 1945. január 1-jén
Jóskát innen, Felsőgödről több tiszttársával együtt az oroszok elhurcolták, és
a Szovjetunióba vitték hadifogolytáborba. 1947 őszén szabadult.
A legnagyobb tragédia 1945. augusztus végén ért bennünket. Édesanyánk
agyvérzést kapott. Olyan hirtelen történt, hogy nem lehetett rajta segíteni,
meghalt. Borzasztó volt. Apánk összetört, mi hárman – időközben 1938-ban
öcsénk született – árván maradtunk. A mi feladatunk lett öcsénk nevelése és
az otthonunk fenntartása is. Nővérem, Edit anyánk helyett anyánk volt. Ma is
hálával gondolok rá, ő lett a család összetartója. 1948 tavaszán sajnos anyai
nagymamánk is elment. Egy év múlva Marcsa nénénk is elhunyt, az ő nyolc
éves kislánya is félárva lett.
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A mozi 1948-ig szépen, zökkenőmentesen üzemelt, apánk
fáradhatatlanul járta az országot, hozta a jobbnál jobb filmeket. Ekkor – meglehetősen korán, még a nagyobb vállalatok
előtt – a mozinkat államosították. Sajnos a felvett hitelt nem,
azt a családnak kellett visszafizetnie. Persze az akkori kultúrpolitika megindokolta az államosítást, mondván: nem lehet
a reakciós kultúrát terjeszteni. A még élő két régi tulajdonost,
apámat, Nika Jenőt és Gombás Árpi bácsit az átmenet időszakában még alkalmazták, aztán rövid időn belül elbocsátották
őket.
Apánk ugyan 1948-ban újra megnősült, és ebből a házasságból két fiútestvérünk is született, de már nem volt a régi.
Egy élet munkáját vették el tőle, egy olyan munkát, amit nagyon szeretett. Árpád nagybátyánk is hamarosan megnősült,
neki is született még egy gyermeke, így a nem létező mozi
örökösei még három fővel gyarapodtak.

14. kép.	Négyen a később
államosított filmszínház
„örökösei” közül: a Nika
gyerekek és Gombás
Zsuzsanna
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Az államosított filmszínházat még egy ideig a Moziüzemi
Nemzeti Vállalat üzemeltette, de az épület lepusztult, a közönség elmaradt. Később egy kis üzlet működött benne. Végül a tanács 2 millió forintért megvásárolta az épületet, majd
eladta egy felsőgödi lakosnak, aki lebontatta. Ma lakóépület
áll a helyén. Amikor 1991-ben a kárpótlási törvény megjelent,
mi, az örökösök összesen 960 ezer forint értékben kaptunk
kárpótlási jegyet a moziért.

15. kép.	A z egykori filmszínház épülete 2001-ben

Édesapám 1956 szeptemberében hunyt el. A régi időket
megtapasztaltak közül már csak én élek. Talán most, hogy
megírtam a kis felsőgödi mozi történetét, és Önök elolvassák,
nem merül feledésbe ez a régi, szép emlék. Gyönyörű évek
voltak, higgyék el!
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Balázs István

Szülőházam története
A falak mesélni tudnak

M

inél idősebb egy ház, annál több titkot és rejtélyt
őriz. Falai között életek születnek, emberi sorsok
alakulnak.
Az 1890-es évek elején egy üllői család a megélhetés reményében Kisgödre települt.
Az apa takaréktűzhelyépítő-mesterként gyönyörű kerámiabetétes tűzhelyeket készített. A szép kivitelű sparheltek,
tűzhelyek piaca azonban egy
idő után betelt, és a hatgyerekes család fa- és széntelep
építésébe kezdett. A Pesti út
2-es szám alatt felépült a ház,
amely a mi történetünk színtere lett.
Amikor Kisgöd parcellázása megindult, a nagyarányú építkezés fellendítette a
fatelepet, amely már épületfát, lécet, padlót is forgalma- 1. kép.	Fa- és szénkereskedés
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2. kép. Birtoklap

3. kép.	Kosztolányi Gyula
festőművész önarcképe
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zott. Pár évi kereskedés után aztán kitört az
I. világháború, a család több tagja is megjárta
a harctereket.
A birtoklevélben említett Kovacsik Mihály
hősi halált halt az I. világháborúban, s így
örökös tulajdont szerzett a házban.
A románokkal együtt aztán bejött a nyomor, az infláció, és Magyarországon is kezdetét vette a gazdasági világválság, amely a család számára végül a ház eladásához vezetett.
Az épületet később Kosztolányi-Kann Gyula
festőművész és építész vette meg. Építészoklevelet szerzett, de már 1888-ban festeni tanult Münchenben, Hollósy Simonnál. Első
kiállított képe egy 1889-ben festett csendélet
volt. Németországban építésztanári állást kapott.
1906-tól kizárólag festészettel foglalkozott. A francia posztimpresszionisták és
Matisse hatott leginkább erőteljes kontúrokkal körbefogott, tiszta színfoltokat alkalmazó festészetére.
1893-ban Németországban építésztanári
tanszéket kapott, majd számos külföldi tanulmányút után 1995-ben Budapesten telepedett le.
Kezdetben naturalisztikus, később főként
életképszerű tájképeket állított ki.
1911-ben elnyerte a Műcsarnok Ráth
György-díját, 1913-ban a Nemzeti Szalon
nagy aranyérmét. Jelenleg több műve a Ma-

4. kép. Csendélet

gyar Nemzeti Galéria tulajdona, ma is szerepel időszakos kiállításokon.
Gödi házát műteremmé
alakította át, az épület nyugati
oldalára óriási ablakokat vágatott. Palettája előtt állva órákon át festegetett, és az arra
járók el-elnézegették az öreg
festő gyönyörű tájképeit.
Összegyűjtött épülettervei
Bécsben jelentek meg a Schroll
Kiadónál. Budapesti épületei
közül a legismertebb a Kelenhegyi úti műterembérház.
Időskorára
visszavonult,
Gödi házát eladta, és Pestre
költözött. 1942 januárjában
érte a halál.

5. kép. Gödi tájkép

6. kép.	A Kosztolányi Gyula tervezte Kelenhegyi úti
műterembérház
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9. kép. Adásvételi szerződés

7. kép.	A Pesti út 2. szám alatti
szülőházam

8. kép.	Az egykori kereskedőház ma
áruház
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Az épületbe később a nagyszüleim költöztek, először bérelték a házat, majd 1937 márciusában megvették.
A ház életvitelre nem volt alkalmas, a nagy
ablakok a telet nem állták. Vissza kellett építeni családi házzá, mely később a szüleim otthonává is lett. 1937 augusztusában itt jöttem
a világra.
Amikor a nagyszüleim visszaköltöztek Szegedre, a házba bérlők költöztek. 1958-ban
az épületet
Rákosi elvtársék államosították, majd 1960ban visszaadták.
A ház napjainkban is tovább éli különleges
életét, ismét kereskedőházzá lett. Új formában, új külsővel szolgál nemzedékeket, feledve az egykor benne lakók sok-sok örömét és
bánatát.

Czibulkáné Kökény Etelka
Kökény József

Gödi pogácsatörténet
Édesanyánk töpörtyűs pogácsája

S

züleinknek (Kökény Pál és Szabó Etel) az 1930-as, 40-es
években hentesüzletük volt Felsőgödön, az egykori Vilmos Császár út (ma Ady Endre út) 44. szám alatt. Egy
árusító pavilonnal is rendelkeztek a Piac téren (ma Bozóky
tér). Piacnapokon itt is árusítottak.
Abban az időben mindössze 2000 lakosa volt a településnek, ugyanakkor 7 hentese, így nem volt könnyű a megélhetés. Felsőgödnek határa nem volt, ezért jelentős mezőgazdasági termelésre nem adódott lehetőség, a lakosság nagy részét
tisztviselők, alkalmazottak, iparosok tették ki.
Ezt kihasználva a környező települések gazdái Sződről,
Vácdukáról, Vácrátótról, Csomádról szekereikkel rendszeresen eljöttek árusítani a felsőgödi piacra. Olyan nagy piacok
voltak, hogy nemegyszer el sem fért a sok szekér a piactéren.
Az alaptevékenységből adódóan szüleinknek bőven volt töpörtyűjük. (A köznyelvi szóhasználat nem a tepertő volt, ha-
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Az Európai Unió 2013-ban
védetté nyilvánította
a magyar tepertős
pogácsát.

1. kép.	Édesanyánk, Szabó Etel
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nem a töpörtyű.) Édesanyánk javasolta, hogy
a spirituszfőzőn készített kolbászon kívül pogácsát is értékesítsenek a piacon. A hentesüzlettel szemben állt Bogdán Bálint pékmester
műhelye (Vilmos Császár u. 39.), ide vitték
át megsütni a hajnalban készített töpörtyűs
pogácsákat. A friss, illatozó pogácsákkal teli,
letakart tepsikkel végigmenve a piacon a mai
látványpékségek hatását váltották ki. Így
mind a pogácsa, mind a kolbász nagyon kelendő volt az árusok körében.
A történelmi változások miatt a piaci pavilon, a hentesüzlet és a pékség is megszűnt.
A két portán azonban ma is ugyanazon két
család leszármazottai – immáron a harmadik-negyedik generáció – élnek. Városalapító
elődeik példáját követve békességben, egymást segítve.
Mert a gödi pogácsa mindössze egyetlenegy
adalékanyagot tartalmazott: az összefogást,
melyet ma is bátran ajánlunk mindenkinek.

Hozzávalók:

A recept

~ 80 dkg liszt
~ 5 dkg élesztő
~ 1 kávéskanál cukor
~ kb. 1/2 liter tej
~ 2 x 1 púpozott kávéskanál só
~ 30-40 dkg töpörtyű
~ 2 késhegynyi bors
~ 3 egész tojás
~ 10 dkg margarin vagy zsír

A töpörtyűt húsdarálón ledaráljuk, 1 púpozott kávéskanál sóval és
a borssal fűszerezzük, összekeverjük.
Az élesztőt 2 dl langyos, cukrozott tejben felfuttatjuk.
A lisztet szitán átszitáljuk, a margarinnal vagy a zsírral és 1 púpozott kávéskanál sóval összemorzsoljuk. Hozzáadunk 2 egész tojást és
az élesztőt, valamint annyi langyos tejet, hogy rugalmas tésztát kapjunk, amelyet jól kidolgozunk.
A tésztát gyúródeszkán ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, és rákenjük
a töpörtyűkrémet, majd hajtogatjuk: 1/3 rész alulról felfelé, 1/3 fentről
lefelé, 1/3 jobbról balra, 1/3 balról jobbra.
Letakarjuk, és meleg helyen kelesztjük, pihentetjük 20-30 percet,
majd ismét kinyújtjuk és a fenti módon hajtogatjuk. Megint meleg
helyen kelesztés és pihentetés következik, majd egy újabb hajtogatás.
A harmadik pihentetés után a tésztát 2 ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, és a tetejét késsel bekockázzuk. Közepes méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Felvert tojással megkenjük, melybe egy csipet
sót is teszünk.
A tepsibe sűrűn rakjuk és igazítjuk, mert tovább kelnek és így eldőlnek (de ezek a legfinomabbak). Előmelegített sütőben 170 fokon 4050 percig sütjük.
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Havas Nelli

Emlékezz az emberre!

Az alsógödi Pázmány Péter utcai temető rövid története

A

kár azt is írhatnánk: az I. utcai temető története, hiszen Alsógöd utcáit egészen a múlt század első feléig római számokkal jelölték. Az alsógödi temető
egyidős az utcával, a 19-20. századi polgársággal.
A KEZDETEK
Ma már nem élnek közöttünk olyanok, akiknek személyes
emlékeik lehetnének a temető megnyitásáról. A Nemeskéri
család feljegyzései alapján a temetőt 1930-ban nyitották meg.
Viszont a szomszédunkban élt Tamási néni, aki azt mesélte,
hogy pici kislányát 1927-ben ebbe a temetőbe temették. A régi
sírköveken is korábbi dátumok láthatók, mint 1930.
Itt nyugszik Dömény Ferike – 1927 (4 éves), Rúzsa Ferike
– 1928 (10 éves), Helyek Ede 1870–1929, Hennet István 1870–
1929, Kucsa Antal 1856–1927, Bisztriánszki József – 1929.
június 11. (élt 2 napot), Kató Mihály – meghalt 1928, Falusi
Mártonné 1842–1928. augusztus 3., Major Anna – 1928. július
24. (élt 20 évet). A legkorábbi dátum pedig azon a sírkövön
szerepel, amelyen csupán ennyi olvasható: Anyám 1925.
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1. kép. A temető egyik legrégebbi
sírján lévő keresztet a kétnapos
korában elhunyt Bisztriánszki
Józsefnek állították

2. kép.	A Bodendorfer család
kriptája
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Ezek a legrégebbi sírok a mostani haranglábtól északra található emelkedőn helyezkednek el, az első időkben még ide temetkeztek
az emberek. A feliratok tanúsága szerint tehát
1930-nál korábban nyitották meg a temetőt.
Mladek Ferencné Ica néni elmondása alapján
az első harangot Molnár Károly (1890–1929)
és felesége öntették szerény jövedelmükből.
Az első haranglábat id. Mladek Ferenc készítette id. Tujmer Dénes segítségével. Ica néni
szerint a haranglábon a Himnusz első sora és
a címer is látható volt. Ezeket később eltávolították róla, 1970-es évek végén pedig a harangot is ellopták. A temetőt 1979. augusztus
1-jén zárták be.
ÖSSZEFOGÁSSAL A TEMETŐÉRT
Szinte csodája volt az emberi akaratnak és
az összefogásnak, hogy a temetőt megmentették a végleges felszámolástól. Hétvégente fogtak hozzá az emberek a rendbetételéhez. Volt,
amikor harmincan, negyvenen dolgoztak, fáradságot nem kímélve. Érdemes volt, mivel ez
a temető méltó helye az itt nyugvóknak, akik
valamikor Alsógöd római számokkal ellátott
utcáit járták. Építették házaikat, szépítették
az utcákat, ültették fáikat. Sokan mondják,
hogy különösen szép ez a temető, mivel nem
sík területen fekszik. A fákon madarak fészkelnek, hangos csiripeléssel verik fel a temető csendjét. Egyre többen látogatnak el ide.

A Piarista Szakképző Iskola már az újranyitásnál sok segítséget adott Kovács Gyula mester irányításával: megépítették a ravatalozót és
a haranglábat. A kőfaragó szakmunkástanulók hat régi sírt hoztak rendbe Czifra Tamás
kőfaragómester irányításával. A lehullott levelek takarításában is segítettek, köszönet érte
Wagner László tanár úrnak. A temető gondnoka 1988-tól Helmes Ferenc.
A temetőben kilenc családi kripta van.
A Dengl család kriptája 1934-ben épült – ennek a családnak a tagjai készítették a temető
ma is meglévő kapuját, mely fölött ez a felirat olvasható: Memento Homo – Emlékezz
az emberre. A Bodendorfer család kriptájában nyugszik Bodendorfer Géza (1870–1948),
az Első Magyar Részvény-serfőzde Rt. igazgatója és felesége, Zimmermann Szilárdka
(1877–1979). Sírboltot építtetett továbbá
a Halassy, a Sallay, a Verbói, a Gyarmati,
a Győry, a Gönczy és a Mikus-Csák család is.
Mindenszentek környékén a Piarista Szakképző Iskolából osztályok járnak ki tanári
vezetéssel, ilyenkor mécseseket helyeznek
el a hősi halott katonák sírjára. Második
éve mindenszentekkor négy-ötszáz mécsest
vásárolunk az önkormányzat segítségével.
Az egyház ájtatossága után gyúlnak meg a fények, azzal a gondolattal, hogy minden hanton égjen mécses. Most ismét javításra szorult
a harangláb. Tarczi Ottó és felesége nagyobb

3. kép.	A temető kapuját készíttető
Dengl család sírboltja

4. kép.	Felirat a temető kapuja felett

5. kép.	A Gönczy család kriptája
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összeggel járult hozzá a faanyag és a szükséges egyéb elemek
megvásárlásához. Az önkormányzat Kovacsik Tamás képviselőn keresztül a hiányzó pénzt biztosította. A piaristák munkájukkal járultak hozzá, hogy a szükséges javítás megvalósulhasson. A harang körül egy kis pihenő készült két paddal, Vass
Ildikó tervei szerint. Ha a temetőnek ezen a pontján megállunk, innen az egész terület látványa a szemünk elé tárul.
A harang Őrbottyánban készült 2000-ben, Gombos mester
műhelyében, a Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére és gyűjtésének köszönhetően. A harang alatt
egy kerámiatáblát helyeztek el, melyen most ismét jól látszanak mindazoknak a nevei, akik adományt adtak erre a nemes
célra.
A táblát Vertel Andrea keramikusművész készítette el, és
felírta a Himnusz első sorait, sőt a magyar címert is megmintázta.
EMLÉKEZZ AZ EMBERRE…
Ha végigsétálunk a temetőn, láthatjuk, hogy kik nyugszanak
ezen a kegyeleti helyen. A kapun belépve az I. és II. világháborús hősök emlékművét pillantjuk meg elsőként. Mellette
áll az 1945-ben Gödön meghalt katonák sírja, melyen sokáig
csak egy fakereszt volt, s azon egy rohamsisak, ami később
eltűnt. Sajnos a hősi halott katonák neve nem maradt fenn.
A polgármesteri hivatal halotti anyakönyvében sincs nyoma,
hogy kik voltak ők. Annyit tudunk, hogy a háború utolsó
napjaiban az orosz katonák megtalálták a három katonát egy
Pázmány Péter utcai házban. Sírjukat a kertben megásatták
velük, majd megkérdezték tőlük, hogy hová lőjenek. Azt a két
katonát, akik ma a temető bejáratánál lévő sírban nyugszanak,
fejbe lőtték, azonnal meghaltak. Harmadik társukat – kérése
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6. kép.	A két világháborúban
elesett hősök síremléke

7. kép.	Az 1945-ben az orosz
katonák által lelőtt katonák
sírja

szerint – hasba lőtték, ő életben maradt. Úgy mesélik, hogy
Helembaiék heteken keresztül ápolták. Később egy alkalommal még visszatért Gödre, állítólag a Nyírségből származott.
További két katonát a kertvárosban lőttek le, később onnan
kerültek ide a temetőbe. A katonák sírja gondozott, rendszeresen hoznak ide virágot az emberek. A temetőben nyugszik
egy orosz katona is: Buszkov Andrej Ivanovics (1898–1944).
Ebben a temetőben találtak nyughelyre Alsógöd egykori
elöljárói is.
Itt temették el Pácz Lajost, Alsógöd első jegyzőjét, aki 1878ban született és 1935-ben halt meg. Sírját éveken át sűrű növényzet takarta el, 2001-ben távolították el a bokrot, amely
egészen benőtte a sírt. A sír szerencsére szép állapotban van.
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8. kép.	Pátz Lajos, az első jegyző sírja

9. kép.	Alsógöd első bírójának sírja
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Debreczeni Mártától tudjuk, hogy Pácz Lajos
a Lánchíd utcában villanyvilágítást csináltatott az esti szánkózáshoz a gyerekeknek.
Itt nyugszik Hejtejjer Károly (1873–1932.
június 22.), az egykori település első bírója
és felesége is.
Itt temették el Adamecz Istvánt is, aki 1868ban született, és 1945-ben halt meg. A pusztai iskolában tanított az 1910-es években, illetve egy időben a postát is ő vezetette. Öt fia
született, családnevüket később Ádámra magyarosították.
Ádám István – Adamecz István egyik fia –
Alsógöd főjegyzője volt. 1901-ben született,
és 1969-ban halt meg. Íme egy érdekes levél,
melyet saját kezűleg írt:

10. kép. Ádám István főjegyző kézzel írott levele
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A temetőben nyugszik Kádas Sándorné is, aki Alsógöd első tanítói közé tartozott. Két alkalommal igazgató is volt. 1891-ben született és 1971-ben halt
meg. Fia a fronton halt hősi halált.
A Pázmány Péter utcai temetőben található Kóczán Mór gerelyhajító, háromszoros olimpikon, református lelkész sírja, aki sportpályafutása alatt háromszor állított be nem hivatalos világcsúcsot. 1885-ben született és 1972-ben
halt meg. Az 1912-es stockholmi olimpián harmadik helyezést ért el. Alsógödön élt, a Kazinczy utcában, háza falán 2006-ban emléktáblát helyeztek el.
1971-ben megalapította a Kóczán Mór Vándordíjat, amelyet minden évben
az országos bajnokság győztesének adnak át. A gödi önkormányzat Kóczán
Mór Díjjal tünteti ki a város legeredményesebb sportolóit. Sírfelirata: „Mert
közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának” (Rom 14,7).

11. kép.	Kóczán Mór sírja az alsógödi temetőben
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Itt van eltemetve Traum Péter salgótarjáni esperes is, aki
1904 és 1909 között Krasznahorkán volt káplán, majd később
hosszú éveken át segédkezett Gödön Nagy László plébános
mellett. Sírjának rendbetételekor kedves köszönőlevelet írt
Mácsik Teréz nővér, aki hosszú időn át kántorként szolgált Gödön. (Mácsik Teréz Orsolya-rendi nővér jelenleg Győrben él
az orsolyita rendházban. A Gödi Almanach 1998-as kötetében
írt életútjáról, 2000-ben pedig a Gödön szolgált papokról emlékezett meg írásában. Levele a következő oldalon olvasható.)
Ambrus László (1915–1988) vízügyi főmérnök 2000-ben lett
posztumusz díszpolgára Gödnek. A gödi termálforrás feltárásában kulcsszerepet játszott, sokat köszönhetünk neki. Utcát
is neveztek el róla.
Szintén itt nyugszik felesége mellett dr. Horváth Károly (1934–
2002), aki 1963 és 1988 között Alsógöd körzeti orvosa volt.
1978-ban a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta.

12. kép.	Ambrus László sírja

13. kép.	Traum Péter sírja
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14. kép.	Köszönőlevél Mácsik Teréztől

Itt nyugszik dr. Győry István (1861–1954) vegyészprofesszor
is, abban a családi kriptában, amely 1938-ban épült. Síremlékét – kimagasló jelentőségű életműve alapján – a Nemzeti
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Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert részeként vette nyilvántartásba.
Dr. Szenderffy Attiláné Bihar Katalin, a tudós dédunokája visszaemlékezései alapján ismerjük a kémiaprofesszor életének néhány fontosabb állomását:
gyógyszerész diplomája megszerzése után elvégezte számos hazai gyógyforrás
vegyvizsgálatát. A bromatometria megalkotójaként bekerült a kémiai analitika úttörői közé. Ösztöndíjjal Heidelbergben Robert Wilhelm Bunsennél dolgozott. Hazatérte után Eötvös Loránd ajánlotta őt kémiaprofesszornak. A hazai
óndobozos konzervgyártás technológiájának kidolgozója volt, kezdeményezésére alakultak meg az első magyar konzervgyárak. Több szakkönyv írója.
Munkássága a kertészetre is kiterjedt. Szobra áll a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) parkjában és Debrecenben,
a Kígyó Patikában.

15. kép.	Dr. Győry István vegyészprofesszor sírja
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Itt található dr. Kása Lajos (1885–1949) sírja is, aki járásbíró
volt 1944-ig. Az Alsógödi Községfejlesztő és Szépítő Egyesületben mások mellett ő is szorgalmazta a gömbakácfák ültetését, mert a településen többen foglalkoztak méhészkedéssel.
Különösen szép sírban nyugszik Vizváry Márta tanítónő,
akit 22 éves korában, 1945-ben szilánk ért. Szülei a következő sorokat vésették sírkövére: „Egyetlen mindenünk, mi nem
búcsúzunk, csak elköszönünk Tőled, mert Te nem haltál meg,
csak előrementél, és várod Anyud és Apud.”
A Pázmány Péter utcai temetőben helyezték végső
nyugalomra a következő gödi
pedagógusokat is: Adamecz
István, Kádas Sándorné, Kása
Lajosné, Lőrinc Lászlóné,
Angyalné Bernáth MáriaOttilia, Ferbert Antalné, Sronk
Jenő és Szávoszt Tamásné, aki
33 évig volt óvodavezető.
Egy jelöletlen sírban ebben
a temetőben fekszik Ódry
Zuárd, az ismert színész,
Ódry Árpád bátyja is. A Magyar Mágusok Szövetségének elnöke volt. Ő fedezte
fel és taníttatta Gács (Gross)
Dezsőt, művésznevén Rodolfót (1911–1987), az egyik legjobb kézügyességű magyar
bűvészt. Ódry Zuárd sírját
fontos lenne jellel ellátni.
14. kép.	A fiatalon elhunyt tanítónő, Vizváry Márta sírja
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A temető egyik szegletében, egyszerű sírhant alatt nyugszik az a Klobucnik Franciska
is, aki 30 éven át önzetlenül díszítette a katolikus templomot.
Itt található dr. Bistei Gönczy Gyula (18661948) kúriai tanácselnök, az Alsógödi Községfejlesztő és Szépítő Egyesület első elnökének sírja. Felesége Feszty Árpád festőművész
lánya, Margit volt. (A Gödi Almanach 2001ben megjelent kötetében Angyal Lukács foglalkozott bővebben a Feszty család gödi kapcsolataival.)
Itt nyugszik Fonyó József (1934–2004)
Jászai Mari- és Aase-díjas színész, a Katona József majd a Vígszínház tagja, valamint
testvére, a szintén Jászai Mari-díjas Fonyó
István, aki több vidéki színházban játszott,
majd a Népszínház, a Nemzeti Színház és
a Pesti Magyar Színház művésze volt.
A teljesség igénye nélkül feljegyzünk néhányat azok közül a régi családok közül, amelyeknek hozzátartozói itt nyugszanak, itt laktak, itt éltek:
Mladek,
Kriskó,
Angyal,
Jámbor,
Bisztriánszki, Rákóczi és Papp, Kovacsik,
Volentics, Mészáros, Pleszel, Palkovics,
Dombóvári, Cseh, Pazsitka, Mikesy, Vencel,
Vermes, Kutner, Bóka, Vittkay, Huszár, Pálfalvi,
Havas, Lengyel, Korényi, Tolmácsi, Mészáros,
Tóth, Halápi, Farkas, Böröczki, Csery, Vajda,
Eszes, Anton, Miltényi, Bernáth, Dömény,

15. kép.	Klobucnik Franciska
sírhantja
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15. kép.	A Dallos házaspár sírja
a harangláb közelében

16. kép.	A felújított harangláb és
a feszület
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Jánosi, Turza, Hliva, Vittkay, Hetényi és Maár
család, Flach és Göbölös család, Ebneth Sándor
és családja, a Schiller család hét tagja, Kovács
Mihály és a Vágner család, Szávoszt Tamás és
felesége, Gyüre József és felesége, dr. Susits
Lóránd és családja, Smialovszky Tibor és
felesége, dr. Szilasi Olivér és felesége, Dallos
Gusztáv és Dallos Gusztávné (született Barcs
Margit), dr. Papp Endre családja, Vizváry
Vilmos családja, Vízváry János családja,
Vízváry Géza családja, dr. Tóth Miklós és
dr. Tóth Miklósné (született Scholtz Ella),
a Virág házaspár, Petrecz József és felesége, dr.
Toldi Etelka, Debreczeni Márton, Mikus Csák
Géza, Neumann László, Fekete Tamás, Kövecses
Béla, Barkóczi Gábor, Darvas József, Boskó
Bertalan, Heller Alajos, özv. Langer Alajosné
(született Grünenwald Mária).
A hősi halott katonák és a régi Alsógöd elöljárói sírjának helyi védelem alá helyezése folyamatban van. Köszönet mindazoknak, akik
máig segítenek a temető rendben tartásában,
gondozásában. Emlékezzünk az itt nyugvókra!

Steuer András

Piactéri srácok
Régi idők gödi focija

O

lvastam valahol, hogy Zlatan Ibramović Puskás-díjas focista már gyerekkorában is állandóan a labdát
bűvölte. Büszkén jelentem, hogy az 1940-es években mi is reggeltől estig labdát „szelídítő” tizenévesek voltunk, akik a templom körüli terület egy részét, a piacteret
uraltuk. Kivételt ez alól szinte csak a szerda és szombat dél
előtti piacnapok jelentettek. Nem váltunk válogatottakká, de
sokan később magasabb osztályokban szerepeltek, és a felsőgödi nagycsapat utánpótlását jelentettük. Szenvedélyesen
játszottunk, cseleztünk, a ruhadarabokból kirakott kapuk
felé törtünk, technikai és állóképességet szereztünk. A cipők szétrúgása természetes volt, ezért a mezítlábasok látványa sem volt ritkaság.
Futball nincs labda nélkül: a legnagyobb kincs a laszti volt.
Jómagam például tízéves koromban azzal feküdtem le aludni. Lefekvéskor édesanyám nemegyszer emelte ki fáradt fiát
az ágyból, hogy a konyhában melegített vízzel (a lavórban)
a kosztól megmosdassa.
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1. kép. Piactéri srácok (Nagyréti Tamás rajza)

Vitatkoztunk is a pályán, persze, de a barátság, a felnőttkori
örömteli találkozások, beszélgetések természetesen megmaradtak. (Sajnos sokan már nincsenek közöttünk.)
Községünkben több kölyök- és ificsapat alakult. A helyi
bajnokságokat magunk bonyolítottuk le. A Felsőgödi Testgyakorlók Köre vezetői figyelemmel kísérték önfeledt játékunkat, többségünket leigazolták, és szakképzett edzők
irányításával 15-18 évesen csapattagokká váltunk. (Az aktív játékból kiöregedők közül többen – például Balázsovits
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Jancsi, Juhász Imi, Simkó Géza – nem csupán Gödön lettek
ismert sportvezetők.)
A gödiek többsége keresztnevünkön szólított bennünket,
a munka után vonattal hazaérkezőknek szórakozást jelentettünk, – legtöbbjükből segítő és kritikus szurkolók lettek.
A gyerekkorunkat derékba törő szörnyű háború ellenére
fogalmunk sem volt társadalmi különbségekről, egymást –
s persze a focitudást is – értékelő felnőttekké váltunk.
Emlékeim közül előbukkan egy vidám történet. A piactér elején kerthelyiséggel bővített vendéglő működött, ahová a játék hevében sokszor berúgtuk a labdát. A vendéglős
– Cseresznyés bácsi – megunta a visszadobálást, és egy alkalommal elrejtette a labdát a mosókonyhában.
A nyurga K. Gyuri lánynak öltözött (csinosan festett), és
belibegett a kerthelyiségbe. A mosókonyhából megszerezte
a labdát, majd kidobta nekünk. Az asztaloknál kimenős katonák iddogáltak. Felfigyeltek a szép „pipire”, és marasztalni
akarták. El lehet képzelni azt a filmekbe kívánkozó jelenetet… Miközben mi, megannyi nehézséget leküzdve folytathattuk a játékot.
Bizony régen történt mindez. Ez volt a mi futballakadémiánk.
Hol vagytok, ti régi játszótársak?
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Gemer György

Az atlétika varázsában
Adalékok Felsőgöd sportéletéhez

ELŐSZÓ
izennégy esztendővel ezelőtt, 2000-ben a Gödi Körkép
hasábjain így vallott röviden a szerző az életéről: „Felsőgödön születtem 1927-ben. Itt nevelkedtem fel a Duna
mellett. Az iskoláimat Felsőgödön, Pesten és Marosvásárhelyen jártam. Vásárhelyen a Tanítóképzőn tanultam, de a háború miatt nem
fejezhettem be. Nagyon szerettem az atlétikát, minden szabadidőmet ezzel töltöttem. Mikor kitört a háború, nem kezdődött az iskola, a házunkat lebombázták, s fiatal bátyám ott halt meg. Mikor
lőtték az oroszok Vácot, elvittek minket alsógödiekkel, felsőgödiekkel,
leventékkel, hogy átmentsenek bennünket a Dunántúlra, de ez nem
történt meg. Ellátás nélkül csavarogtunk az ország nyugati részén,
így kerültünk a Hunyadi zászlóaljba, és az utolsó hónapban bevetettek bennünket. Aztán jött a háború vége. Szovjet kézre kerültünk,
kivittek, mint hadifoglyot. Öt évet voltam hadifogságban. Hazajövetelem után – akkor más világ volt – bezártak, rendőri felügyelet
alatt voltam, munkaszolgálatra vittek, nem engedtek vissza az iskolába. Nehéz életem volt. 1956-ban, a forradalom idején kimentem
Nyugatra, és Kanadába kerültem, ott élek ma is.”

T
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Gemer György az albertai Lethbridge-ben telepedett le és alapított családot.
Munkája mellett tovább gyakorolta edzői hivatását: megalapította a város atlétikai klubját, és a kanadai válogatott mellett is évekig tevékenykedett. A helyi
egyetem alapító tanára, ahol egészen az idei esztendőig tanított atlétikát és vívást, s az egyetem díszdoktoraként fejezte be oktatói tevékenységét. Magyarságát sohasem feledte, feleségével és lányaival együtt a lethbridge-i magyarság
kulturális életének egyik fő szervezője. Több ezer kilométerre Magyarországtól is vallja: élni csak magyarként érdemes. Gyakran hazalátogat szülővárosába, s mind a mai napig aktívan tartja a kapcsolatot egykori tanítványaival,
barátaival és a magyar atlétikai élet szereplőivel, akik közül többeket vendégül
látott választott hazájában.
1995-ben, angol és magyar nyelven jelentette meg önéletrajzi regényét Ló
voltam Brianszkban (Hadifogságom története 1945–1951) címmel, mely azóta
már a második kiadását is megélte. A kötet megjelenése óta is rendszeresen
leírja emlékeit azokról az időkről és eseményekről, melyekről könyvében nem,
vagy csak érintőlegesen esett szó. Gemer György személyes visszaemlékezései
ben nemcsak egy élettörténetet olvashatunk, de bepillantást nyerhetünk a huszadik század harmincas éveitől a magyar történelem szinte minden fontosabb
eseményébe, és lenyomatokat kaphatunk Felsőgöd akkor még hagyományos
alapokon működő közösségi életének azon megnyilvánulási formáiról, amelyek oly nagyon hiányoznak mai társadalmunkban.
(Kürtössy Péter)
GEMER GYÖRGY VISSZAEMLÉKEZÉSE
1936-ban Németország kapta meg a jogot az olimpiai játékok megrendezésére
a német fővárosban, Berlinben. Kilencéves voltam akkor, tele energiával, minden gondolatomat a szabadban való játék és sport foglalta el. Emlékszem, hogy
minden kezembe került újságból vagy képeslapból kivagdostam a sportvonatkozású képeket, és azokat albumomba ragasztottam, s mint féltett kincseket
őriztem.
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Nem ismertük a televíziót, az újságokból és a rádióból kaptuk a Berlinből
jövő híreket. Végtelenül örültünk a tíz magyar aranyéremnek, büszkék voltunk
sportolóinkra. Az utcánkban lévő üres saroktelken újra játszottuk a Berlinben
lefolyt versenyek minden drámáját. Ideálunk persze az amerikai sprinter, Jesse
Owens volt, aki négy aranyérmet nyert a versenyeken.
A nyári vakáció alatt – az üres telkeken – naponta szürkületig tartó focimeccseken rúgtuk a labdát. Egy öreg focista, Kovács Miska bácsi csapatot
szervezett a környélbeli srácokból, edzéseink az ő irányításával szervezettebbé váltak. Egy alkalommal azt mondta: „ma egy kis olimpiát fogunk játszani”.
Távolugrás, magasugrás, vágtafutás és súlylökés szerepelt a programban. Én,
legfiatalabbként, nagyon jól szerepeltem az idősebb csapattagokkal szemben.
Persze ez nagy örömet szerzett nekem, és idővel már magam szerveztem a kis
olimpiákat az üres telken.
Pár év múlva, amikor a tanulmányaimat Pesten a polgári iskolában folytattam, találkoztam leendő testnevelő tanárommal, Várszegi József olimpikonnal,
sokszoros magyar bajnokkal és csúcstartó gerelyhajítóval. Ő lett az ideálom,
s az ő biztatására választottam az atlétikát, jobban mondva a gerelyhajítást.
Egy barátomtól kaptam egy bambusz gerelyt, és azt hajigálva jártam a gödi
dombokat, a sződi rétet és a Fenyves-erdőt. Az idősebbek csapatába beválogatva is sikereket értem el, ezért egyre több időt töltöttem az atlétikában.
Aztán a szomszéd utcában lakó Híres Laci bácsival, a sokszoros magyar futóbajnokkal való találkozásom után végleg az atlétikában való részvételem mellett döntöttem. Bíztatása, segítsége és lelkesedése meghatározója lett életutam,
sorsom további folyásának. Ő vitt be az újpesti stadionba, ahol az igazolt versenyzők sorába léptem. Micsoda öröm volt számomra, hogy azon a pályán futhattam, ahol a világhíres focisták végezték edzéseiket! No, meg a klubtársaim
között is voltak magyar válogatott atléták, akiket addig csak a lelátóról figyelhettem a nemzetközi versenyek alkalmával! Igen, minden nemzetek közötti
atlétikai versenynek szemtanúja voltam. Láttam futni a világrekorder német
Rudolf Harbigot, a finn csodafutót, Paavo Nurmit, és persze ideálomat, Várszegi József gerelyhajítót, aki a világ akkori legjobbjaival, a finn Järvinennel és
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Nikkanennel versenyzett. Névről ismertem minden jeles atlétát, és egyesekkel
az autogramgyűjtés folyamán személyesen is szót válthattam. Híres Laci bácsi
állást is szerzett nekem az Egyesült Izzóban, ahol – mint kisdiák – a nyári
vakáció alatt egy kis pénzhez jutottam, amivel anyámat segítettem.
A munka után persze az annyira szeretett edzések következtek. Vadas Iván,
az Atlétikai Szövetség szakfelügyelője irányította edzéseimet. A kiváló szakember nem csupán szaktudásáról volt ismeretes, hanem szigorú nevelőként is. Ezt
a következő történet igazolja: a Magyar Atlétikai Club által rendezett verseny
programjában nem szerepelt a gerelyhajítás. Ő akkor azt mondta: „súlylökésben
indulsz!”. Én azt válaszoltam, hogy nem akarom leégetni a nevem, mire ezt felelte: „nincs neked neved, súlylökésben indulsz és kész!” Ez volt az első hivatalos
versenyem a margitszigeti MAC sportpályáján, ahol az ifi korosztály versenyében a 7,26 kg-os súllyal 9,33 métert löktem és harmadik helyezést értem el,
serdülőként! A kis bronzérmet még ma is őrzöm. Az 1944-es év nyarán a leventeversenyeken tűntem ki, majd az Országos Ifjúsági Bajnokságban az idősebb
ellenfeleimmel szemben serdülőként lettem harmadik gerelyhajításban. Az utolsó versenyemre Szekszárdon került sor az Országos Ifjúsági Pentatlon Bajnokságon, ahol ötödik lettem. Ez a verseny tán megvédte az életemet, mivel azon
a napon, szeptember 14-én a házunkat orosz bombatámadás érte, ahol László
bátyám életét vesztette. Így ért véget a háború előtti rövid sportpályafutásom.
Három év telt el azóta, hogy a második világháború borzalmai végre megszűntek, és 1948-ban ismét megrendezték a nyári olimpiát, ezúttal Londonban.
Azonban én mit sem tudtam a történtekről, mivel az elnémult fegyvereket
követő megtorlás időszakát éltem a szovjetek hadifogolytáboraiban. Sikerült
átvészelnem a háborút követő legnehezebb időket, amikor naponta több sorstársunkat kapartuk el a jeltelen sírokba, az éhség, a tífusz, a vérhas, a malária
és a dystrophia kíméletlenül szedte áldozatait. 1948-ra az orosz lakosságnak
is kissé könnyebb lett a sorsa, és ez hatással volt a foglyok életére is. Megszabadulva a haláltáboroktól, a sors játéka folytán Kijevbe kerültem. Az életkörülményeink elviselhetőbbé váltak, a megszabott napi fejadagot rendszeresen megkaptuk. Egy jó lelkű tiszt, Székely András segítsége folytán egy tiszti
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brigádba kerülve a kijevi kenyérgyárban dolgoztam másfél évig. A napi 60 dekagramm
kenyérfejadag mellett a gyárban rendszeresen
hozzájutottunk a jóleső kenyértöbblethez.
Így az elegendő étkezés mellett a nehéz zsákcipelések dacára hamarosan új erőre kaptam.
Megszűnt a hosszú évekig végigkísérő, testet-lelket ölő éhségérzet, és új reményekkel,
élni akarással teltek meg napjaim. Így érkezett el az 1948-as év májusának első napja.
Ez a kommunista Szovjetunióban nagy ünnepnek számított. A több mint négyezer főt
számláló táborban focimeccset, színelőadást
és atlétikai versenyszámokat rendeztek. Munkából hazajövet, már az ünnepnap előtt láttam
a tábor „erőseit”, a szakácsokat és a táborban
dolgozókat súlyt dobálni. Én is megpróbáltam a rég elfelejtett, kisdiák koromban megtanult mozdulatokat újra felidézni. Elkapott
a versenyláz, ami akkor egyenlő volt az élni
akarással, a jövőbeni remények feléledésével
és a visszatérő erő jó érzetével, hiszen addig
egy lerobbant testben szinte csak vegetáltam.
Elszántam magam az indulásra, és Bandi bácsitól csak azt kértem, hogy utolsónak írjon fel
a 26 főt számláló „erősek” listájára.
Elérkezett a nagy nap, amikor egyedül én
képviseltem a magyarokat a többi nemzet fiai
val szemben. Az első dobásom nem sikerült,
mert a súlyos felelősség terhe mellett elrontottam a dobómozdulatot. Ekkor a táborban

1. kép.	Zsákhordás a kijevi
kenyérgyárban
(Nagyréti Tamás rajza)
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négyszáz magyar törzstiszt volt, és többségük nagy érdeklődéssel kísérte a versenyt. Tehát nem csupán magamért kellett kiállnom, hanem honfitársaimért
is. A második sorozatban sikerült összeszedni magam, és túldobtam az ellenfeleimet. A harmadik és utolsó dobásaikkal sem tudták beérni az általam elért
távolságot. Mire én a harmadik lökésemhez a körbe léptem, már enyém volt
a győzelem. Megnyugodva, a technikai részletekre figyelve még javítottam
is a második sorozatban elért eredményemen. Ellenfeleim nagyobbak, erősebbek voltak nálam, de technikai tudásommal legyőztem őket. A lelkesen
szurkoló tisztek akkor lekaptak a lábamról, és a vállukra emelve hordoztak
körbe a táborban, a magyar győzelmet ünnepelve. Ez volt az első nemzetközi
versenyem. Egy pár év elmúltával tudtam meg, hogy tornatanárom, Várszegi
József gerelyhajításban bronzérmet nyert Londonban, az olimpiai játékokon.
Ugyanakkor én, a tanítvány, az ő általa biztatott volt kisdiák egy különös, szöges drótokkal bezárt társadalomban szervezett versenyen küzdött meg sikeresen a magyar színekért. A szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal és a létemért
való küzdelmekkel teli évek után ez a győzelem számomra felért egy olimpiai
éremmel…
Az atlétika iránti szeretetemet sem a második világháború, sem az azt követő öt évig tartó szovjet rabszolgasors, majd a vörös uralom alá került hazámban
sorsommá vált – hosszú hónapokig tartó – rendőri felügyelet és munkaszolgálat sem tudta kioltani. Sőt, az ötvenes évek kilátástalan és megfélemlítésben
töltött ideje alatt csak ez adott értelmet, reményt és örömet az életemben.
A hadifogságból hazatérve felkerestem az Újpesti Torna Egylet atlétáinak
edzéseit. Ez akkorra már Újpesti Dózsa néven a belügyminisztérium dolgozóinak egyesülete volt. Az öltöző fogasain lógó rendőri egyenruhák és a vörös
csillagos tányérsapkák látványa eszembe jutatták a pár hónappal ezelőtt börtönben töltött napjaimat. Az edzések folyamán rájöttem arra, hogy a fogságban
átélt idők nem éppen a megfelelő fizikai felkészülést jelentették az atlétikában
óhajtott sikeres szereplésemhez. Beláttam, hosszú évekig tartó regenerációra
lenne szükségem ahhoz, hogy visszanyerjem általános erőnlétemet, s azután
némi sikert remélhessek versenyzőként. E tényeket elfogadva úgy határoztam,
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hogy edzőként szeretnék a sportág közelében maradni. Az álmom az volt, hogy tán valaki éppen az én biztatásomra és segítségem folytán jut majd el oda, ami nekem nem adatott meg.
Így aztán az edzések mindinkább tanulmányi órákká váltak
számomra, melyek alatt árgus szemekkel figyeltem az edzők
munkáját, és figyeltem mestereim technikai érvelését. Kerestem az alkalmat a tanulásra, és elvégeztem néhány edzőképző
tanfolyamot. Részt vettem a Pest megyei Testnevelési és Sport
Bizottság atlétikai szakágának hétfőnként sorra kerülő gyűlésein, ahonnan a megye atlétikai versenyrendszerét, életét és
fejlődését irányítottuk. 1953-ban Szerencsés József nyugalmazott postatiszt elnöksége alatt megalakult a Felsőgödi Vörös
Meteor sportegyesület.

2. kép.	A felsőgödi atléták 1955-ben. Balról Szerencsés József,
jobbról Gemer György edző. Közöttük a tanítványok balról jobbra,
fent: Ritzl Ferenc, Meszes Tóth József, Hiebsch Sándor, Kucsera Pál,
Horváth János. Középen: Eisen Zsuzsa, Szabó Tibor, Málnási András,
Stadler Éva, Veszelik János, Nell Lajos. Elöl: Erdélyi Emő, Simon Éva,
Horváth Piri, Csabai Ica, Bencze Antal és Nagy István
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Edzőként örömmel álltam az atlétikai szakosztály élére.
Ezt a lépésemet az tette lehetővé, hogy akkor már túl voltam
a rendőri felügyeleten és a munkaszolgálaton. Lelkes csoportommal öröm volt összejönni a felsőgödi sportpályán folytatott edzéseinken és a hétvégeken sorra kerülő mezei futásainkon, melyek a falu környékét övező terepen történtek. Nem
számoltuk a hosszú kilométereket, élveztük a fizikai erőnlétünk által nyert bizonyos fokú szabadságérzésünket, mint
fogságból szabadult madarak. Esténként a kihalt utcákon is
futkároztunk, a mellettünk elsuhanó kerítések és házak látványa nyújtott tanúbizonyságot futásaink iramáról. Téli edzéseinket a Kálmán utca és az Árpád utca sarkán lévő, egykori
Wieser nagyvendéglő (később kaszinó) épületében végeztük
(ami akkor iskolai tornaterem volt). Különösen kedvelt moz-

3. kép.	Eredményhirdetés Felsőgödön.
Jobbról: Gemer György edző, Bartos László (Tibor), Bencze György,
Veszelik János, N. N., Mucs István, N. N., Telekes Guidó, Kiss József,
Bencze Antal, Veszelik György. Hátrébb Horváth János és Meszes
Tóth József
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gásunkhoz tartoztak a medicinlabdával végzett dobójátékaink, melyek minden izmot átmozgattak és a jóleső fáradtság
érzetét váltották ki belőlünk. Az örömmel, jó baráti körben
elvégzett rendszeres munka versenyképessé tette a lelkes csapatot. Csatasorba álltunk a Pest megyében lebonyolított versenyeken: megyei bajnokságon, a Vörös Meteor Sportegyesület
országos bajnokságain, mezei futóversenyek és pályaversenyek
sorozatán.
Sok bajnoki szalagos érmet nyertek atlétáim a különböző
versenyeken. Álmaink közé tartozott, hogy salakos futópályánk legyen. Az idők multával ez is megoldódott, a fekete
salakkal teli teherautók lerakodása és a nehéz betonhenger tologatása még változatosabbá tette a testedzéseinket.

4. kép.	Edzői tanácsok a betonhengernél
Balról: Ivicsics Ferenc, Tavas Kati, Stadler Éva, Gemer György edző,
Csabai Ica, Ferencz Lenke (Relli), Erdélyi Emő, Nagy István és
Bencze Antal
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Mindezekkel párhuzamosan, a munkám mellett igyekeztem
minden lehetőséget megragadni, hogy képezzem magam, különösen az edzői munka tudományában és a különböző fizikai
képességek fejlesztésében. Erre az Országos Testnevelési és
Sport Bizottság által szervezett különböző szintű oktatói tanfolyamok adtak alkalmat. Mielőtt befogadtak volna egy ilyen,
egy évig tartó, havonta egyszeri kétnapos, vizsgákkal sűrített
programba, kétéves segédedzői munkát kellett végeznem egy
mesteredző keze alatt. Így kerültem a Dunakeszi Vasas atlétáinak edzéseire, Híres László mester mellé. Közben a Pest
megyei Testnevelési és Sport Bizottság megbízott a megyei
válogatott keret atlétáinak vezetőedzői feladatával. Ez a kinevezés azzal járt, hogy havonta egyszer Pest megye válogatott
keretének atlétáit közös edzésre kellett összehívnom és irányítanom. E mellett havonta egyszer tanácsadással összekötött egyesületi látogatást kellett tennem azon szakosztályokba, ahol kerettagok voltak. Ellenőriztem az edzésterveiket, és
segítettem a munkájukat. Minden szabadidőmet az atlétika
vette igénybe, úgy a mindennapi edzések formájában, mint
a tanulásban vagy a hétvégeken sorra kerülő versenyekre való
látogatásaimkor. Iskolai tanulmányaimat nem folytathattam,
mivel arra engedélyt nem kaptam. Írtam Rákosi irodájának,
és megkérdeztem, hogy helyem van-e ebben a társadalomban.
Miért nem engedélyezik a tanulmányaim befejezését? A válasz az volt, hogy ha majd a nép bizalmára méltó leszek, akkor
visszaengednek az iskolába. Egyetlen örömömet a sportban
való munkában leltem, s azt nagy lelkesedéssel és szeretettel
csináltam. Ezért kaptam megbízatást a Pest megyei Testnevelési és Sport Bizottságtól a járási, megyei és az Országos Spartakiád versenyeire kiválasztott atléták felkészítésére. A hatvanfős atlétacsapat edzőtábora a gödi Fácán vendéglőben volt,
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míg az edzések egy részét a focipályán, a futóedzéseket a Dunakeszi Vasas Sportegylet
salakján végeztük.
Az Országos Spartakiád versenyeire Budapesten került sor, 19 megyéből minden versenyszámban a legjobbak képviselték a csapatokat. Itt tűnt fel Csutorás Csaba, Pest megyei
atlétacsapatom sprintere, aki három aranyérmet nyert 100 és 200 méteres síkfutásban, valamint távolugrásban. Leveleim, edzésterveim, biztatásom nem voltak hiábavalók, mert
végül is sok éven át a magyar atlétikai válogatott tagja, sokszoros bajnoka és csúcstartója
lett. 1956-ban útjaink elváltak, én elhagytam
az országot. 1960-as római olimpiai játékokon
találkoztunk újra, majd Tokióban 1964-ben,
később 1966-ban Budapesten. A mai napig
tartjuk a kapcsolatot egymással.
Visszatérve a magyarországi időkre, 1954ben elvégeztem egy kollokvium rendszerű
edzőiskolát, ami után a tatai edzőtáborban
kellett vizsgát tennem, mielőtt az oktatóképzés három hétig tartó gyakorlati szakaszára
érdemesnek találtak. 136 kérdésből álló tételsorból kellett húzni ötöt, és arra szóbeli választ
adni. Aki nem felelt meg a követelményeknek, azt rögtön hazaküldték. 1954 májusában
kaptam meg az oktatói oklevelemet, mely
feljogosított arra, hogy sportegyesületekkel
szerződést köthessek fizetéses edzői munkára. Barátom, a Pest megyei Testnevelési és

5. kép.	Veszelik György
110 méteres gátfutó
(háttérben a református
templom)
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Sport Bizottság dolgozója szerzett nekem állást a szentendrei
Honvéd Tiszti Iskolában. Hetente két alkalommal Szentendrén, a hét többi napján pedig Felsőgödön és Dunakeszin tartottam edzéseket. A gyárban kapott 2,88 forintos órabérem
mellett három edzői fizetést kaptam, ami egy elfogadhatóbb
életnívót jelentett számomra.

6. kép. Tiszti iskolások edzése Szentendrén, jobbról Gemer György

Szentendrén az edzések mellett a műszaki alakulatoknak
tartottam egy hónapos edzőtábort, az évente megrendezésre
kerülő Hadsereg Bajnokság előtt. Pályára érkezésemkor az ország különböző részeiről összegyűlt csapatok sporttisztjeikkel
az élükön már vártak rám. A sors iróniája folytán ők tettek
jelentést nekem. Ha ezek a tisztek tudták volna, hogy kinek
tisztelegnek, gondoltam magamban… Hiszen csupán rövid
idő telt el azóta, amikor a börtön rácsai mögött még csak álmodozhattam a jövőmről… A Vakuumtechnikai Gépgyárban
végzett munkám mellett minden napra, minden hétvégére ju-
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tott feladat az atlétikából: edzések, edzőtáborok, versenyek és
gyűlések formájában.
Így érkeztem el az 1956-os év októberének 23. napjához.
A Vörös Meteor sportegyesületeinek országos gyűlésére
voltam hivatalos a kora délutáni órákban, amely a Nyugati pályaudvarral szemben lévő, a háború előtti időszak híres
nagyvendéglőjének, a volt Ilkovicsnak a nagytermében került
megrendezésre. (A helyén ma egy modern bevásárlóközpont
áll.) Egy órakor hagytam el a gyárat, és a 12-es villamossal,
jóval a kezdés előtt érkeztem be Pestre, így volt időm benézni
a Testnevelési és Sport Bizottság Hold utcában lévő irodájába,
egy rövid látogatásra. Kollégáim ebédidejükről visszaérkezve
valamiféle tömeggyűlésről, zavargásokról hoztak hírt. Abban
a megfélemlített időszakban ez szinte lehetetlennek hangzott. Mire elhagytam az irodát és kiértem az utcára, nagy tömeg sodrásába kerülve meneteltem a Bajcsy-Zsilinszky úton
a Nyugati felé. Felemelő érzés árasztotta el szívemet, magyar
zászlókat és a rendőrsapkákról hiányzó vörös csillag helyén
piros-fehér-zöld kokárdákat látva. A mosollyal, bizakodással
telt arcok, a könnyektől csillogó szemek új reményeket gyújtottak lelkemben. A menetben találkoztam egy ismerős dózsás atlétával, akiben kétely támadt a melbourne-i olimpián
való részvételével kapcsolatban. Szerettem volna tovább haladni ebben a fenségesnek tűnő menetben, de megérkeztem
a gyűlés helyszínére.
A nagyterem megtelt a meghívott résztvevőkkel. Én nem
tudtam szabadulni a percekkel korábbi élmények hatásától, és
alig tudtam követni a gyűlés menetét. Amikor meghallottam
a nevemet egy sportkitüntetésre való felterjesztés kapcsán,
csak akkor tudtam a gondolataimat az utcáról a teremben folyó dolgokra terelni. Mindeközben egy kisiskolás koromban
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történt képsorozatot láttam lelki szemeim előtt: amikor is
apám, aki elhagyta családját, hosszú évek elteltével megvárt
az iskola kapujánál és ebéddel vendégelt meg. Nem máshol,
mint itt, ebben a hírneves Ilkovics étteremben. Akkor, kisiskolás koromban, 13 évesen nem gondoltam arra, hogy 18 év
elteltével ebben a helyiségben fognak kitüntetésre felterjeszteni. A kitüntetést, persze, már nem kaptam meg, mivel a gyűlés végeztével megváltozott a világ körülöttem. Felkelt a nép,
és az 1956-os forradalom harcai fellobbantak országszerte.
A közel két hétig tartó, egy szebb jövőben való reménykedés után, amikor a szovjet tankok ismét elkezdték a főváros
elleni véres, megtorló támadásaikat, jobbnak láttam elhagyni hazámat. Nehéz szívvel búcsúztam el tanítványaimtól és
mindattól, amit addig elértem. Később beigazolódott, hogy
ez a választásom megmentett egy könyörtelen megtorlástól.
Így ért véget az atlétikában végzett munkám Felsőgödön.
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Málnási András

Requiem a szülőházért
Emlékeim otthona

A

történet 1934-ben kezdődött, amikor édesapám,
Málnási János fővárosi köztisztviselőként besegített
dr. Szécsi Kálmánnak Felsőgödön a telkek értékesítésébe. Neki is megtetszett a környék, így megvette az országút mellett, a 26-os kilométerkőnél fekvő telket. Munkatársai
a jó befektetés reményében később még négy telket vásároltak,
egyet Vác, hármat Pest felé, egészen a mai Pannónia utcáig.
Szüleim építkezésbe kezdtek.
A házuk 1936 májusára készült el, és rögtön be is költöztek.
Az épületben a mennyezeti lámpák még nem voltak felszerelve, csak a konnektorok. Édesanyám sötétedéskor egy asztali
lámpát szeretett volna bekapcsolni, de azonnal kiégett az izzó.
A bronzalakos lámpában az ernyő drótpereme alá nyúlva kísérelte meg az izzócserét, de az nem sikerült, mert az áramkör
a bronzfigura és a drótperem között édesanyám kezein záródott. Elengedni nem tudta a lámpát, csak ide-oda rángatta
az áram okozta görcs. A jajkiáltásokra odasiető apám megpróbálta kitépni a kezéből a lámpát, de nem ment. A hadakozástól nagy nehezen kihúzódott a konnektorból a vezeték dugója.
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1. kép.	Felsőgödi házunk 1936-ban

Nem tudni, hogy ez mennyi időbe telt, de közben édesanyám
kezei feketére sültek. Az égés miatt egy ujjpercét elvesztette.
Mindehhez hozzá tartozik, hogy idősebb bátyám, Jancsi ekkor mindössze öt hónapos volt.
Mire másnap a kórházból hazaértek, kiderült, hogy az áramszolgáltató emberei, hallván a tragédiát, kint jártak, és kicserélték a bekötést, mert eredetileg véletlenül nagyfeszültséget,
állítólag 5000 voltot kötöttek be.
Azután telt-múlt az idő, megszületett a házban a fiatalabb
bátyám, Pista, majd én is ott láttam meg a napvilágot, 1942ben.
Cseperedtünk, növekedtünk, éltük előbb gondtalan, majd
egyre inkább szorgos életünket.
Szerettem a kertben dolgozni. Igaz, ez egyre nagyobb feladat volt, mert önellátó gazdaságot vezettünk, mind az öt,
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egyenként 300 négyszögöles telken. Apánk
hivatalba járt, később méhészkedéssel is próbálkozott, mi pedig – édesanyánk és a három
fiú – műveltük a földet és gondoztuk az állatokat. Kecske, nyulak, disznó és kacsák biztosították élelmünket.
Az élet sora szerint aztán idővel lassanként
elhagytuk a családi fészket. Elsőként Jancsi
bátyám, majd apánk tette meg ezt, a döntése nem kis meglepetést okozott. Szegény
édesanyánk nem is tudta feldolgozni, lelkileg
belerokkant, tíz év múlva el is vitte a bánat.
A hatvanas évek közepén én is családot alapítottam, a fővárosba költöztem, de nyaranta
egy-két boldog hetet Felsőgödön töltöttünk
a megszületett kicsi lányunkkal is. Fiatalabb
bátyám maradt a házban a családjával, és
amíg élt, édesanyánkkal. Bátyám magánélete
nem volt rózsás, házasságai zsákutcába jutottak, egyedül élt szeretett tárgyai, öreg autók,
motorok és a számára fontos holmik között,
melyek egyre inkább elborították. A helybeliek leginkább másodállásos vízvezeték-szerelőként ismerték.
2010 tavaszán gödi ismerősök riasztották
a szintén Pesten élő bátyámat, majd engem,
hogy baj van. Megint valami elektromos berendezés okozott tragédiát. Míg testvérem
aludt, a zárlattól izzani kezdett a környezete,
és mérges füst borította el a házat, majd a fafödémen keresztül a padlást is. A lángok csak

2. kép.	Első karácsonyom apai
nagymamám ölében ülve

3. kép.	Bandika kertészkedik
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5–6. kép.	Megrongálódott oldalak édesanyám fotóalbumából a tűzeset után

7. kép.	A ház a tragédia utáni
állapotában 2010
szeptemberében
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akkor csaptak fel, amikor a szomszédok által
riasztott tűzoltók betörték az ablakot. Testvérem életét a mérges füst oltotta ki. Vele együtt
a ház is odalett, félig kiégett.
A romok között kutatva édesanyám féltve
őrzött fotóalbumának – melyben a múltunk
összefoglalása volt – csak a roncsait találtam
meg.
Azért akadtak jobb állapotban maradt oldalak is, ezekből életre tudtam kelteni néhány
képet.
Most már csak egy szívfacsaró torzó áll
az országút mentén, vevőre várva.
A sors különös fintora, hogy a házunk használatának első és utolsó napján is az elektromos áram okozott tragédiát.

Láng József

Telefonkönyv 1943-ból

Alsógöd, Göd és Felsőgöd telefon-előfizetőinek névsora

A

lexander Graham Bell 1876-ban jegyeztette be szabadalmát a telefonra. 1879-ben a telefon már Budapesten is működött.
A budapesti telefonközpont – Európában negyedikként –
1881. május 1-jén nyílt meg a Fürdő (ma József Attila) utca
10. szám alatti ház III. emeletén, és az induláskor 25 előfizetője volt.
1882. február 1-jén jelent meg Magyarországon az első telefonkönyv, „A budapesti telefonhálózat előfizetőinek névsora”,
amely már 238 előfizetőt sorolt fel. Az előfizetői névsor nem
tartalmazott telefonszámokat, akkoriban a telefonos kisasszonyoknak a fejükben kellett tartani az összes előfizető nevét,
foglalkozását, hiszen a telefonálók nem szám, hanem az ügyfelek neve vagy foglalkozása szerint kérték kapcsolni a hívott
felet. Ez a gyakorlat egészen 1901-ig fennmaradt.
Kutatásaim során a Postamúzeum könyvtárában találtam rá
néhány, az 1912 utáni évekből származó vidéki telefonkönyvre. Ezekben már megjelent az előfizetők telefonszáma és foglalkozása is, először hívószám szerint emelkedő sorban, majd
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az előfizetők betűrendet követő névsora szerint, de továbbra is a telefonszámokkal kezdődően. Később, az 1930-as évektől már a mai formának megfelelően jelentek meg a telefonkönyvek, a betűrendet követő nevekkel kezdődően,
a foglalkozás és a hívószám megjelölésével.
A régi telefonkönyvek a helytörténeti kutatás egyedülálló, pótolhatatlan forrását jelentik, mert segítségükkel képet kaphatunk arról, kik voltak egy-egy
adott időszak jelentős személyiségei.
Különösen érdekes a felsőgödi előfizetőket tartalmazó telefonkönyv 1943.
évi kiadása, melyből az előbbi információk mellett a személyek lakcímét és
a korszak utcaneveit is megismerhetjük, ami újabb kutatásra ösztönöz.
A telefonkönyvünket a Retró Ady Klub digitális archívumában található
néhány fényképpel színesítjük.
TÁVBESZÉLŐ-ELŐFIZETŐK NÉVSORA – 1943
ALSÓGÖD
Hivatalos órák:
7 – 21-ig.
Az alsógödi egységes hálózathoz tartozó
központok:
Göd, Felsőgöd, Sződ, Sződliget

1. kép.	A telefonkönyv címoldala
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Ádám József számv. tan., XIV.-u. 15/b. . . 80
Alberti József dr. máv. főtiszt,
XVI.-u. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Államvasutak, m. kir., forgalmi irodája,
Göd állomás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Alsógödi Takarék és Hitelszövetkezet
mint az OKH tagja, Pesti-u. 17. . . . . . . . . 82
Tüzelő- és épületanyag-telepe,
Göd állomás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Bankó Emil dr. orvos, XIX.-u. 6.  . . . . . . 35
Beermann Adolf bankár, XVI-u. 31.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bertalan Sándor m. kir. postaellenőr,
XIX.-u. 2/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Botond Béla dr. vitéz ügyvéd,
XVI.-u. 12. (nyári állomás) . . . . . . . . . . . . 23
Budapesti ügetőverseny egyesület,
Kincsem-telepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Csipes Lajos m. kir. postaellenőr,
XI.-u. 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
De Antoni Viktor váll. ig.,
XVII.-u. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Demjén Gézáné dr. özv. ny. tanárnő,
XIV.-u. 18. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . . 61
Felsőgödi Hangya keresztény fogy.
és értékesítő szöv. alsógödi fiókja,
Pesti-út 29.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Floch-Reyhersberg Alfréd birodalmi
lovag dr. földbirtokos, Sződrákos . . . . . . . . 1
Fon Ferencné XIV.-u. 20. . . . . . . . . . . . . . 46
Friedrich Károly ny. áll. m. kir. százados,
Névtelen-u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gábor Miklósné vas-, festék- és ablak
üvegkereskedése, Pesti-út 46.  . . . . . . . . . . 51
Gergely István dr. ügyvéd, honvédségi
védő, Posta-u. (nyári állomás) . . . . . . . . . . 52
Germarz Aladár m. kir. postafőfelügy.,
XVII.-u. 4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gönczy Gyula dr. bpesti kir.
táblai tanácselnök, XVI.-u. 28. . . . . . . . . . 48

FlochReyhersberg
Alfréd dr.
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Granasztóy Lászó vitéz, XIV.-u. 14.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Grosz Mihály kerékpárkeresk.,
XXVIII.-u. 26. (nyári állomás) . . . . . . . . . 53
Győrffy Gy. Károly tüzelőanyagkeresk.,
Pesti-út 55.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Halassy Károly ny. máv. felügy.,
XVII.-u. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Hanák Nándor Pesti Hírlap igazgatója,
XXIX.-u. 9. (nyári állomás) . . . . . . . . . . . . 40
Havass Pál, m. kir. gazdászati százados,
XVII.-u. 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Helembai Mihály hentes- és mészáros
mester, XVII.-u. 1. (nyári állomás) . . . . . . 36
Herczog József pékmester, Pesti-út 54.  . . 39
Heyek Lórándné szül. Jalkóczy Erzsébet m.
kir. postadijnok, XV.-u. 47. . . . . . . . . . . . . 30
Hirschfreld Mátyás épületfa-,
építkezési anyagok, tüzifa és szénkeresk.,
Pesti-út 59. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . . 42
Kállai Jenő kersk., XXVIII.-u. 24.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kisfaludy Péter Elemér ny. alezredes,
XVI.-u. (üzemben V/8–XI/8-ig) . . . . . . . . 32
Községi előljáróság, Pesti-út 8. . . . . . . . . . 6
Villamos üzeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kun Károly, a Fonciére ált. biztosító int.
ügyv. igazgatója, XV.-u. 15.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lenk Antal ny. m. kir. postahiv. ig.,
XIII.-u. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Lutz Károly füszer- és csemegekeresk.,
XI.-u. 5. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . . . . 37
Mendlik Zoltán m. kir. pü. s. titk.,
Vera-u. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Molnár Károlyné özv. vegyeskeresk.,
Pesti-út 36. (nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . 9
Nádai Imre banktisztv. XIV.-u. 30. . . . . . 56
Oberländer Rezső r.-t. ig., XIV.-u. 1.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ódry Miklós szfőv. tisztv., XIV.-u. 19. . . . 68
Pajor Frigyes ifj. m. kir. postafőtiszt,
XI.-u. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Palkovics Pál füszerkeresk.,
Pesti-út 16.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pártos Gyuláné m. kir. postamester,
XXI. u. 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pethő Tibor dr. kir. törvsz. biró
XIV.-u. 6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Popper István keresk., Vera-u. 4.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pór Aladár dr. a budapesti áru és érték
tőzsde tanácsi titkára, XXIX.-u. 8. . . . . . . 49
Postahivatal, m. kir. Táviratközvetítés . . 99
Rózsavölgyi Lajos ny. sz. főv. tisztv.,
XV.-u. 5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Salamon István keresk., III.-u. 2.
(üzemben: IV/1 – X/1-ig)  . . . . . . . . . . . . . 41
Salamon Márton m. kir. kormányfőtan.,
ny. Máv. ig. XIV.-u. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sallay Ivánné postafőfelügy. özvegye,
XV.-u. 32.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Pártos Gyuláné
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Scholtz Kornél dr.
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Scholtz Kornél dr. ny. belügyi
államtitkár, XXIII.-u. 2. . . . . . . . . . . . . . . 25
Schüszler Rezső dr., budapesti kir.
ügyészségi aleln., Lajos-u. 8. . . . . . . . . . . . 78
Sivo Jusztinné ny. bankig. özvegye,
XVII.-u. 16. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . 16
Somló Sándor építési vállalkozó,
Pesti-út 90.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sütő Endre okl. kőművesmester,
Posta-u. (nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . 31
Szántó Ignácné füszerkeresk.,
XXVIII.-u. 1. (nyári állomás) . . . . . . . . . . 24
Szvitka Gézáné fa- és szénkeresk.,
Pesti-út és Katalin-út sarok . . . . . . . . . . . . 71
Toldi Etelka dr. ált. orvos és fogorvos,
Pesti-út 79.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tóth Károly dr. máv. Istvántelki főműhely
rendelő pályaorvos, Pesti-út 1. . . . . . . . . . . 55
Tóth Pál ny. áll. el. isk. ig. tanitó,
XXVI.-u. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vágó József ny. bankig. és
Forray Elemér dr. v. egyet. tanársegéd,
belorvos, XVI.-u. 22. (nyári állomás)  . . . . 13
Vass A. László dr. máv. intéző,
XXVIII.-u. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Vathy Antal O. K. H. ellenőr,
XXIV.-u. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Venczel Vilmos Alsó strandvendéglő
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Alsógödi csárda, Pesti-út 84.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Vince Sámuel máv. felügy., XV.-u. 37. . . . 44
Walch Rudolf weekend-telep, strandbérlő,
Felsőstrand (üzemben: VI/1–XI/30-ig) . . 11
Lakása, XV.-u. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Weisz Gyula ifj. XXVIII.-u. 18.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wolf Alfréd máv. főmérnök, Pesti-út 7.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ziermann Sándor okl. gépészmérnök,
Dunapart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zsuffa Miklós posztókeresk., Pesti-út 3.  . 81

A SZÁMOZOTT UTCÁK ÉS MAI MEGFELELŐIK:

I-es utca – Pázmány Péter utca
II-es utca – Berzsenyi Dániel utca
III-as utca – Hét vezér utca
IV-es utca – Kusche Ernő utca
V-ös utca – Vécsey Károly utca
VI-os utca – Tompa Mihály utca
VII-es utca – Vörösmarty Mihály utca
VIII-as utca – Schweidel József utca
IX-es utca – Budai Nagy Antal utca
X-es utca – Leiningen Károly utca
XI-es utca – Kossuth Lajos utca
XII-es utca – Maxim Gorkij utca
XIII-as utca – Kodály Zoltán utca
XIV-es utca – Vasvári Pál utca
XV-ös utca – Petőfi Sándor utca

XVI-os utca – József Sándor utca
XVII-es utca – Béke út
XVIII-as utca – Bischof házaspár utca
XIX-es utca – Jávorka Sándor utca
XX-as utca – Iskola köz (megszüntetve)
XXI-es utca – Alkotmány utca
XXII-es utca – Luther Márton utca
XXIII-as utca – Kernstock Károly utca
XXIV-es utca – Szabadságharcos utca
XXV-ös utca – Táncsics Mihály utca
XXVI-os utca – Török Ignác utca
XXVII-es utca – Bartók Béla utca
XXVIII-as utca – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
XXIX-es utca – Lánchíd utca
XXX-as utca – Szent István utca
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GÖD
Az alsógödi egységes hálózathoz tartozik
Hivatalos órák:
7–21-ig.
Az alsógödi egységes hálózathoz tartozik
még:
Felsőgöd, Sződ, Sződliget
Alagi ménes, herceg Odescalchi Béla
tulajdona, Gödpuszta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Deák János ny. posafőfl, Kertváros,
Akácos-u. 22.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dormán András m. kir. postahiv. ig.
Fácán-u. 2. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . . . 9
Duska Imre máv. intéző, Állomás-u. 8. . . . 6
Jókay László dr. kir. járásb., telekkönyv-
vezető, Rózsa-u. 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kiss Géza nemeskéri, lakása Gödpuszta  . . 1
Kiss Sándor és Géza nemeskéri,
gödi gazdasága Gödpuszta  . . . . . . . . . . . . . 4
Kiss Sándor nemeskéri, finnországi
magyar követ meghatalmazott
miniszter, Gödpuszta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mészáros Istvánné m. kir.
Földművelésügyi Miniszter által
engedélyezett ingatlan közvetítő irodája,
Göd-kertváros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mezei Jakabné vegyeskeresk.
Vörösmarty-tér 4. (nyári állomás) . . . . . . . . 8
Mózes Sándor magántisztv.,
Tölgyfa-u. 9., Kertváros  . . . . . . . . . . . . . . 12
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Nemeskéri Kiss Sándor

Nemeskéri Kiss Géza

Peregriny Ferenc cégv. főmérnök,
Rózsa-u. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Schöffer Pál dr. földbirtokos, Ilka major . . 2
Szemes István keresk. Kertváros,
Áldás-u. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Závodszky Ferenc dr., Diana-u. 10. . . . . . 14

FELSŐGÖD
Az alsógödi egységes hálózathoz tartozik
Hivatalos órák:
V/1–X/31-ig
7–21-ig,
XI/1–IV/30-ig:
Hétköznap: 8–18-ig.
Vasárnap és ünnepnap: 8–11-ig, 14–15-ig.
Csak előfizetők részére: 20–21-ig.
Az alsógödi egységes hálózathoz tartozik
még: Göd, Sződ, Sződliget.
Antal Pál dr. esp.-plébános,
Erzsébet tér 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Baitz Adorján beodrai, m. kir. folyamőrkapitány, József-u. 18. (nyári állomás)  . . . . . 19
Balázsovits János hentes és mészáros,
Vilmos császár-út 15. (nyári állomás)  . . . . 23
Balthazár Jánosné özv. gyógyszertár,
Vilmos császár-út 6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Báthor István dr. ügyvéd,
Vörösmarthy-u. 42. (nyári állomás) . . . . . . . 4

Antal Pál dr.
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Bene Zoltán

Bozoky Gyula
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Bene Zoltán a felsőgödi-alsógödi-sződligeti
ref. társegyházak lelkipásztora,
Kálmán -u. 18.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Berlányi János ny. min. tan.
Vilmos császár-út 12. (nyári állomás)  . . . . 35
Bogárdi Iván dr. orvos, Rákóczi-út 12.
(üzemben: IV/7 – X/6-ig) . . . . . . . . . . . . . 37
Bogdán Bálint sütőüzeme,
Vilmos császár-út 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bozoky Gyula ny. ezredes, Teréz-út 9. . . . . 6
Brezula László tüzifa-, szén-keresk.
Vilmos császár-út 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bun József, a Magyar Leszámitoló
és Pénzváltó Bank h. vezérigazgatója,
Rákóczi-út 2. (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . 2
Csécs Elemér váll. ig., Malvin-u. 3. . . . . . 56
Csendőrörsparancsnokság m. kir.,
Teréz-u. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dömölki Ferenc dr. ügyvéd,
Jókai-u. (nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . 53
Erdély László füszer-, csemege-keresk.,
Iskola-u. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Erdélyi Ferenc elektrotechn.
és műsz. váll., villany-, vizvezeték-szerelő,
géplakatos- és műszerész műhelye,
Margit-u. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fa- és Épitőipari k.f.t.
Duna-u. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fehér Sándor m. kir. posta nd.
műszerész, Széchenyi-u. 10. . . . . . . . . . . . 48
Félix Endre, Duna-út 26. . . . . . . . . . . . . . 41

Felsőgödi Hangya keresztény fogyasztási és értékesitő szövetkezet

Felsőgödi Hangya
keresztény fogyasztási és értékesitő
szövetkezet, Erzsébet-tér 4. . . . . . . . . . . . . 17
Forray Sándor dr. OTI. titkár,
Vasúti fasor 13.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Gábor Miklósné vas-, festékés ablaküveg-kereskedése, Erzsébet tér . . . . 5
Gombás Árpád, az „Árpád” mozgó
tulajdonosa, Deák Ferenc-u. 8. . . . . . . . . . 30
Gruber Lajos füszer-, csemegeés vegyeskeresk., Duna-út . . . . . . . . . . . . . 22
Grubits Amadéné özv.,
Vörösmarthy-u. 18. (nyári állomás) . . . . . . 34

Gruber Lajos
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Haden Pál dr. (balra), Tavas József dr.
tisztifőorvos (középen) és Benedek
Andor dr.
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Haden Pál dr., a posta bet. bizt. int.
orvosa, Duna-út 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hajdu Lajos képesitett kőművesmester,
épitési vállalkozó, Bozóky Gy.-út 24. . . . . 71
Helbergerné és Schwarczné vegyeskeresk,.
tul. Helberger Hermanné
és Schwarcz Jenőné, Erzsébet-tér 6.  . . . . . 13
Horváth-kert vendéglő- és étterem,
tul. Horváth Géza, Vilmos császár-út  . . . 38
Hüvös Rezső bankigazgató,
Jókai-u. 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kerekes György dr. fül-, orr-, torok- és
gégeorvos, Jókai-u. (nyári állomás) . . . . . . 21
Községi elöljáróság, Széchenyi-u.
és Malvin-u. sarok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Községi strand (nyári állomás)  . . . . . . . . 24
Ledvina János fa- és építőipari k.f.t.
igazgatója, Mátyás-u. 8.  . . . . . . . . . . . . . . . 3
Légoltalmi figyelő,
Bozóky Gyula-út 13-15. . . . . . . . . . . . . . . 49
Ligetfalvi János az Országos Földbirtokrendező Biróság engedélyével működő ingatlanforg. irodája, Vasutállomással szemben . . . 58
Madocsányi Ferenc külügymin. számv. ig.,
Árpád-u. 21.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Márkus Jenő dr. min. tan., Beszkárt
vezérigazgató-helyettes, Jókai-u. 2.
(nyári állomás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maróti Dezső Margit-u. 9. . . . . . . . . . . . . 62
Na Na vas- és fémipari üzem,
tul.: Nagy Lajos, Árpád-u. 13.  . . . . . . . . . 66

Németh József ny. középiskolai ig.,
Duna-út 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevolny József m. kir. alezredes,
Vörösmarty-u. 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opl János, a Magyar Nemzeti Bank
műsz. felügyelője, Mária-u. 33. . . . . . . . . .
Papp Mátyás m. kir. postaszámvizsgáló,
Széchenyi-út 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petri Pál dr. ny. államtitkár lakása.
Rákóczi-út 13. (nyári állomás) . . . . . . . . . .
Porázik János kir. birósági alelnök,
Ország-út 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postahivatal, m. kir. Táviratközvetités . .
Radó Gábor asztalosmester,
Margit-u. 3-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapaich Richárd ruhmwerthi-vitéz, ny.
lov. tbk., Attila-u. 15. (nyári állomás) . . . .
Rauch Árpád dr. ny. min. segédtitkár,
Vörösmarty-u. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruttner György máv. tisztv.,
Kálmán-u. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sándor Béla farczádi, a Magyar
Magtenyésztési r.-t. intézője,
Széchenyi-u. 18.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seres András m. kir. postamester,
Vilmos császár-út 28.  . . . . . . . . . . . . . . . .
Steuer Sándor fuvarosvállalkozó,
fa- és szénkeresk., Tátra-u. 1.  . . . . . . . . . .
Stühmer Jenő gyárigazgató, Tátra-út és
Attila-út sarok (nyári állomás) . . . . . . . . . .
Sütő Jenő építési vállalkozó, Duna-út 5. .

11
57
40
33
32
61
79
29
15
52
54
26
60
44
16
59

Steuer Sándor
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Sütő László

Sütő László építési vállalkozó,
építésianyag-, tüzifa-, szénés festékárukeresk., Kálmán-u. 6. . . . . . . . 27
Szalay Sándor dr. m. kir. gazd. főtan. ügyv.
ig., Jókai-u.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Szántó György úri- és hölgyfodrász,
Vasuti-fasor 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Szegheő István vitéz, nemes
Rákóczi-út (nyári állomás)  . . . . . . . . . . . . 55
Szomolnoky József áll. tanitó,
légo parancsnok, Vilmos cs.-u. 22.  . . . . . . 18
Tanács József hentes és mészáros,
Vilmos császár-út  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ternyik Józsefné özv. fakeresk.,
Duna-út . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tiringer Endre a Stádium sajtóváll. r.-t.
főtisztviselője, Verbőczy-u. 2. . . . . . . . . . . 39
Wagner Dénes keresk.,
Bozóky Gyula-út 12. (nyári állomás)  . . . . 31

Szomolnoky József

***
A telefonelőfizetői jegyzéket az 1943–1944-ben megjelentek szerinti helyesírással közöltük.
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Gajáry Antal

Felsőgödi történet
Kettős sír

M

eleg nyári nap volt 1954. július 12-én. Szokás szerint a késői lefekvéshez készülődtünk. Én már
a napi dunai koszokból kifürdetve, pizsamában
trónoltam a hitvesi ágy közepén. Olvastam valamit, és nem
hagytam békén az ágy lábánál keresztben elhelyezett sezlonon terpeszkedő bátyámat, aki egy lány címét kereste lázasan
a dolgai között, természetesen hiába, és azon dühöngött, hogy
neki már aludnia kellene, mert korán indul munkába, megy
a vonat, és különben is hagyjam békén, mert nagyon fáradt,
sokat dolgozott a Ruggyanta gyárban, szálljak le róla...
Apám és anyám a nappaliban halkan vitáztak, miközben
recsegve szólt a Szabad Európa hangja.
„Kálmán, nem kéne, mert ennek nem lesz jó vége... Nehezen
jövünk ki a pénzből. A kerti dolgokat is el kell adni a piacon.
Jobb lenne, ha hagyná, hogy elmenjek dolgozni a háziipari
szövetkezetbe...”
„Nézd, Éva, sem az állapotom, sem a munkám nem engedi,
hogy többet dolgozzak. Így is keveset vagyok itthon hétköznap. Nincs más, Tibornak is hozzá kell járulnia... és a hétvégi
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vendégeskedést is csökkenteni kellene. Nem lehet, hogy mindenki, aki erre jár és betér, az reggelit, ebédet, uzsonnát kap.
Ezt Mihály nyugdíjával együtt sem bírjuk...”
Nagyapa elindult a fürdőbe. A Junghans éppen elütötte a 11et, szokás szerint tíz percet sietett...
A konyhában élesen felberregett a kapucsengő...
„Ki a fene lehet?...”
„Ilyen későn...”
„A fenébe is... majd én megyek... Mihály bácsi, jöjjön velem...”
– mondta Tibor magára kanyarítva a mackófelsőjét. Apám
a Kossuthra állította az Oriont, anyám kapkodva egy kis rendet csinált a fogas környékén.
Sokan jöttek, lehetett hallani, ahogy átdübörögtek a patak feletti fahídon...
Az ÁVH.
Házkutatás.

1. kép.	Szegfű (ma Szeder) utca 7–9.
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*
ELŐZMÉNYEK:
Operációs terv: 1954. július 3-án.
Jóváhagyta: Piros László altbgy., a BM
(belügyminiszter) első helyettese.
10 személy letartóztatása: Faddy Ottmár
és 9 társa, 1954. július 6-án, 23.00 órakor.
Résztvevők: 12 vizsgáló, 19 hálózati munkás,
12 előállító, 5 tartalék. 13 gépkocsi.
Felelős: Gerő Tamás áv. szds.
Gajáry Kálmán. A brigád: Fekete fhgy.
vezető, Berta István hdgy. vizsgáló,
Radványi áv. őrgy., Závodi áv. fhdgy.,
Bicskeiné áv. alhdgy., Jámbrik áv. alhdgy.
Gépkocsi: 3.
Bekísérők: Radványi őrgy. és Berta hdgy.
Aláíró: Gerő Tamás áv. szds.
*
Házkutatás dr. Gajáry Kálmán, Felsőgöd,
Szegfű u. 7–9. sz. alatti lakossal szemben,
1954. 07. 12., 23 óra 23 perctől 1954. 07. 13.,
1 óra 50 percig.
Hatósági civil tanúk: Verseghy és Lovassy
felsőgödi lakosok.
Vezeti: Jámbrik István áv. alhdgy.
Letartóztatás: dr. Gajáry Kálmán, 1954.
július 12.

2. kép.	Édesapám és édesanyám
fiatalon
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A házkutatást követő napon az utcán néhányan átmentek a túloldalra, amikor megláttak, mások inkább nem vettek észre. Voltak,
akik sajnálkoztak, együttérzésükről biztosítottak.
*
JELENTÉS:
1954. július 13-án Faddi és Gajári és 9 fő
letartóztatva.
*

3. kép.	A rabosított édesapám

ÉRDEKESSÉG:
Határozat házkutatásról 1954. július 22-én. Elrendelők: Tóth János áv. fhdgy., Gáspár Gyula
csoportvez. ügyész, Balázsi Béla áv. ales.
*
Pótházkutatás: 1954. július 17-én,
11.00 – 14.15
Hatósági civil tanúk: Dohnár és Szoboszlai
felsőgödi lakosok.
Végzik: Berta hdgy. kihallgató, Mihók
áv. hdgy., Bicskei Miklósné áv. őrm.
Határozat a bűnös tevékenység megszakítására (letartóztatás).
Aláíró: Rajnai Sándor alezredes.
BM Operatív Osztály, 1954. július 19.
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*
Az apám letartóztatása utáni nyolcadik héten (1954. szeptember 5.) édesanyám
levelet írt a legfelsőbb ügyésznek: apámról semmit sem tud, és kéri, engedélyezze, hogy az apám nevére érkező postai küldeményeket (rokkantnyugdíj,
gyógyszerek stb.) átvehesse, melyhez apám írásbeli meghatalmazása szükséges. Anélkül, hogy ilyen meghatalmazást kézhez vettünk volna, novembertől
Eőri postásunk anyámnak is kiadta a küldeményeket, visszamenőleg is.
*
Dr. Gajáry Kálmán kihallgatásai: 1954. július 13. – 1954. szeptember 14.,
27 alkalommal, a Gyűjtőfogházban. Fogdai besúgó: J. Balogh Mihály (Jankovich Pálként mutatkozott be, így férkőzött apám bizalmába.)
A Legfőbb Ügyészség 1954. november 4-én kiadta utasítását, mely szerint:
„Közösbe nem mehet! Beszélgetési engedélyt nem kaphat!” Ez a benti helyzetét határozta meg. A kinti kapcsolatait csak az enyhítette, hogy a gyógyszereit – engedéllyel – egy meghatározott címre küldhettük, de ítélethozatalig
beszélőt nem kaphatott.
Összefoglaló kihallgatás: 1954. november 17-én. Egyeztető kihallgatás: 1954.
november 25-én.
Vádirat benyújtása: 1954. december 3-án. Aláírók: dr. Csuhaj Emil főosztályügyész és dr. Bakos Pál főügyész.
A Fővárosi Bíróságon az 1954. év december 17–18. napjain tartott nyilvános
ítélethirdetés alapján (ügyiratszám B.III.002154/1954./6. B. Főv. B.) dr. Gajáry Kálmán I. rendű vádlott bűnös a demokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése bűntettében. Kapcsolatok:
Kisbarnaki Farkas Ferenc, Eckhart Tibor, Hammersberg Elemér, Ábrahám
(Dezső), valamint Bónis Lajos vezette csoport. Országos szervezetté kívánták
alakítani a csoportokat. A program kidolgozva: „Magyar Keresztény Nemzeti Párt” (1952): a földkérdéssel (500 holdban maximálták a nagybirtokot és
30 holdban a paraszti birtokot), a rendőrséggel, a csendőrséggel, az oktatással,
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az igazságszolgáltatással és a mezőgazdasággal kapcsolatban teljesen kidolgozott programjuk volt. 1954 januárjában a csoportok egyesítését tűzték ki célul.
A Fővárosi Bíróság 1954. december 18-án hozta meg ítéletét, mely dr. Gajáry
Kálmán I. rendű vádlottra nézve 13 év börtönt, 10 év jogaitól eltiltást és teljes
vagyonelkobzást jelentett az 1954. július 12-i fogva tartástól számítva.
Aláírók: dr. Jónás Béla, a tanács elnöke, Dániel György és Weninger József
ülnökök, dr. Lomjapataky Béla jkv., Csuhaj Emil ügyész.
*
1955. február 11-én az MTI jelentette, hogy a Fővárosi Bíróság ítéletet hozott ügyeiben, név szerint említve Faddi Ottmárt, Gajáry Kálmánt és Bónis
Lajost. Mind a napilapok, mind a Magyar Rádió, sőt a Szabad Európa Rádió
is tájékoztatást adott erről.
Másnap néhányan ismét átmentek az utca másik oldalára, mások odajöttek, és
sajnálatukat, együttérzésüket fejezték ki. Közölték, nem lehetek úttörő.
*
A börtönévek ítélet utáni menetrendjét a negyedévente küldhető 3 kg-os
csomag és a félévente engedélyezett beszélő határozta meg. A beszélőt egy,
18. életévét betöltött személlyel engedélyezték, vagyis csak édesanyám látogathatta apámat, hacsak ezt valami meg nem akadályozta (betegség, kórház, új
helyre szállítás stb.). Az indító mindig a hatósági engedély megérkezése volt.
Börtönei: Márianosztra, Vác, Budapesti Gyűjtőfogház és annak rabkórháza.
*
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága 1955. március 29-én tartott
nyilvános fellebbezési tárgyalása alapján az 1955. március 30-án kihirdetett
ítélet szerint egyesítik a következő ügyeket:
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002154/1954/6. (dr.Gajáry Kálmán), 002153/1954/9. (Bónis Lajos),
002152/1954/7. (Faddi Ottmár).
Így a fellebbezési ügyeket együtt tárgyalták: „Az elsőfokú bíróság túlzottan
értékelte az előrehaladott korát és beteges állapotát dr. Gajárynak, de nem
olyan mértékben, hogy az ítéletet hatályon kívülre kellett volna helyezni.”
Budapest, 1955. március 30., dr. Nagy Károly tanácsvezető, dr. Vida Ferenc
előadó, dr. Simor Pál bíró, dr. Tóth Béla. Ügyiratszám: B.IV.001083/1955/13.
Az 1956-os szabadságharc alatt édesapám 1956. november 1-jén szabadult,
és 1957. március 6-ig szabadon élt körünkben Felsőgödön, a Szegfű utca 7–9.
szám alatt.
*
Barátaim! Én soha nem kerülök be a piaristákhoz, ha mindezek nem történnek... Az úgy volt, hogy 1957 januárjában hívatták anyámat a felsőgödi általános iskolába, ahol közölték vele, hogy akármilyen jól is tanulok, származásom
és apám elítélése miatt Magyarország egyetlen középiskolájába sem javasolhatnak továbbtanulásra. Gondolkodjunk valamilyen szakma felvételében.
Néhány nap múlva a még szabadon levő apám – valószínűleg Holl atya segítségével (dr. Holl Béla akkor felsőgödi káplán volt) – egy „sajtcédulával” örvendeztetett meg. Néhány ujjnyi sárgás átütőpapír, rajta két sor és egy nagy körpecsét: felvettek... Szerencsémre, mert abban az évben elmaradt a felvételi...
Hál’ Istennek.
*
1957. március 6-án apámat visszavitték a börtönbe, és folytatódott a börtönévek egyhangúsága: csomag – beszélő – csomag – beszélő. Az egyhangúságot
az 1957. évi nyár eleji beszélőről hazatért anyám közlése törte meg. Apád üzeni: „ Az őszi bérmáláson a választott bérmaneved Vendel legyen, mert bérmaapáddal, rabtársammal, Endrédy Vendellel ebben egyeztünk meg.” Ősszel, 1957
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szeptemberében valóban e nevet kaptam a bérmálásban. Miközben dr. Bécsy
Elemér bácsi, legjobb barátom édesapja tette a vállamra a kezét.
*
Bejáróként jártam a piaristákhoz: kemény próbákon estem át, tudásszintkülönbségeket kellett legyőznöm, számos nehézségen túljutnom. De voltak
megható, felemelő élményeim is. Abban az időben a piaristáknál volt iskolafenntartási hozzájárulás (ma tandíjnak nevezhetnénk , de akkoriban ezt a szót
nem lehetett használni az oktatás ingyenessége miatt). Havi 20 forintot kellett
fizetni, ami nem volt kevés, mert apám rokkantnyugdíja 274 forint volt. Valamikor a húsvét utáni időben, június elején hívattak az igazgatóhoz, aki közölte, hogy a nagyszünetben a rendház második emeleti folyosóján vár a rendfőnök úr. Megilletődve köszöntöttem a felém sétáló Sík Sándort, aki megállt
előttem, kezét a fejemre tette, és homlokomra keresztet rajzolva megáldott.
Majd meghitt szavakkal méltatta édesanyám önfeláldozó munkáját, s megilletődve szólt apám kilátástalan helyzetéről. A közelgő pünkösd megszentelő
kegyelmét kérve a reverendája zsebéből egy borítékot húzott elő, átnyújtotta:
„Édesanyád kezéhez küldöm”, s azzal elbocsátott. Két „piroshasú” volt benne.
Ez évente megismétlődött.
*
1957 őszén újra hívattak. A már ismert második emeleti folyosó padján egy
idős pap várt ránk. Az engem kísérő fiatal atya térdhajtásra buzdított, így maradtam. Az idős pap bérmanevemet kérdezve örvendett annak hallatán, majd
megáldott, és meleg szavakkal emlékezett meg börtönbeli társáról, édesapámról, akivel néhány hónapot együtt töltött a Gyűjtőben. A történelem szeretetére és az igazságosság tiszteletére intett: „Mindenhez szeretettel kell hozzáállni” – mondta Endrédy Vendel zirci ciszterci főapát.
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*
A következő szokatlan esemény 1958 nyár elején történt. A szabályosan
engedélyezett, 1958. június hó 15-20. között a Kozma utca 13. szám alatti Gyűjtőfogházba várt csomag, melyet édesanyám június hó 4-én adott
fel édesapámnak, június 15-én visszajött. Ilyen még soha nem fordult elő.
Az engedélyen, mely a csomagra volt ragasztva, mindenféle felirat és jelzés
szerepelt: H Kórház – 19, ceruzával egy kereszt aláhúzva, alatta egy 20-as,
valamint a postások kék irónjának jelzései. Mindezt tetézte, hogy a szokásos
„ELLENŐRIZVE” pecsét is szerepelt az engedélyen.

4. kép.	A visszaküldött csomagon levő, kezelt és jelzésekkel ellátott engedély
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*
Apám 1958. június 20-án a Gyűjtőfogház
kórházában meghalt. Börtönben töltött ideje:
1313 nap.
Temetése: eltitkolt, nem ismert, csak annyi,
hogy valahol a Rákoskeresztúri Köztemető
301-es parcellájában fekszik.
A halotti anyakönyvi kivonatot a kőbányai
tanács állította ki, az elhalálozás napjaként
1958. június 20-át adva meg.
*

5. kép. Édesanyám a 80-as években
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Édesanyámmal kétszer jártunk a temetőben
úgy, hogy kertészek, temetői alkalmazottak
irányítottak minket a 301-es parcellához.
Első alkalommal, valamikor 1958 őszén csak
messziről láttuk a részben bozótos területet,
melyet 4-5 lovas rendőr őrzött; a növényzettel be nem nőtt területen lovagoltak, ügettek,
galoppoztak. Amikor megláttak, az egyikük rögtön fenyegetően elzavart bennünket:
„Semmi keresnivalójuk nincs erre!” Kérdéseinkre válasz nélkül ellovagolt. A második
alkalommal meg se tudtuk közelíteni a területet, mert a növényzet teljesen benőtte a temetőnek ezt az elhagyott részét. A korábbi
bokrok fákká nőttek, akácos bozót borított
mindent.

Csak halványan reménykedhettünk abban,
hogy egyszer talán lesz változás, de úgy sejtettük, az még soká lesz, ezért apám nevét
a család a kalocsai sírboltra vésette.
*
1989 meghozta az első változásokat: irattanulmányozási engedélyt kaptunk a Fővárosi
Bíróságon (Markó u. 27., II. em. 15.), 1989.
október 19-ére, 8.30 és 11.00 óra közötti időpontra. Édesanyámmal kihasználtuk a megadott időt, de jegyzetelve az iratok negyedét
sem tudtuk átnézni, csupán átlapozni.
*
Az Igazságügyi Minisztérium kérésemre
AT-IM-95/1/1989. szám alatt közölte, hogy
az Új köztemető 301-es parcellájában a 17. sor
2. sz. sírhelyén minden valószínűség szerint
két ember van eltemetve: dr. Gajáry Kálmán,
aki 1958. június 20-án hunyt el a Budapesti
Fegyház és Börtönben, valamint Szabó Pál,
aki 1958. november 15-én halt meg.
*

6. kép.	A kettős sír fedlapja a 301-es
parcellában (301–17–2)

Az előbbieket igazolta dr. Horváth Ibolya bíró
tanácsa az 1990. július 7-én 5.B.650/1990/5.
számon kelt Fővárosi Bírósági ítéletében,
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melyben megállapítják, hogy az 1954. december 18-án kelt
B.III.002154/1954/6 B.FŐV.B., valamint az 1955. március
30-án kelt B.IV.001083/1955/13. MNLB számú ítéletekben
foglaltakat – dr. Gajáry Kálmán, 13 év börtön, 10 év jogaitól eltiltás és teljes vagyonelkobzás – az 1990. évi XXVI. tv.
1§/1/ bekezdésben foglalt rendelkezés érelmében semmisnek
kell tekinteni. Megállapították, hogy a szabadságvesztés 1954.
július 12-től 1956. november 1-jéig, valamint 1957. március
6-tól 1958. június 30-ig tartott.
*
– Drága Anyám! Beszéljük meg, mit tegyünk, mert az értesítés szerint ketten fekszenek a megadott sírhelyen. A halálozások időpontjai szerint az apámat temették alulra... Vállaljuk-e
az exhumálást? Az azzal járó összes testi és lelki megpróbáltatást? S ha a síri társ családja nem akarja? Az alul fekvővel mit
kezdenek? Érdemes? Megkérdezem! Írok nekik!
A Történeti Igazságtételi Bizottság (TIB) szervezésében
exhumálás nélkül jelölték ki a sírhelyet a Rákoskeresztúri
Köztemető 301-es parcellájában, mert az adott sírhelyen ketten fekszenek.
Emlékpark, emléktábla, emlékfedlap:
301. parcella, 17. sor, 2-es sírhely: Szabó Pál 1925–1958 és
dr. Gajári Kálmán 1895–1958.
Nyugodjanak békében!
*
– Fiam! Itt azt írják, hogy apád haláláért kárpótlás igényelhető. Mintha bármivel is kárpótolható lenne a halál…
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7. kép.	Emléktábla a 301-es parcellában

– Utánanéztem, egymillió forintot adnak, ha bizonyítani tudjuk, hogy apám
a börtön miatt halt meg.
– De hát a börtönben halt meg! Mit kell ezen bizonyítani?
– Semmit, csak be kell nyújtani a megfelelő papírokat a Kárpótlási Hivatalnak. A kárpótlási összeget a közvetlen örökösök között osztják fel. Ezért
nekem nemcsak apám utolsó lakhelyét, hanem a börtönbeli halálát is igazolnom kell, mert azt a halotti anyakönyv nem tartalmazza. Igazolnom kell a te
házasságodat, özvegységedet és az én fiúságomat is. De sokkal nehezebb megszereznem az Amerikában élő Tibor bátyámmal kapcsolatos iratokat, amelyek kinti közjegyző által igazolják a származását az itthon kiállított születési
dokumentumai alapján...
Az ügyintézési idő csaknem 5 év.
Kár? Pótlás?

237

*
Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási hivatal 456837/95.,
242647/95. és 456838/95. szám alatt összesen egymillió (500,
250 és 250 ezer) forintot folyósított özv. dr. Gajáry Kálmánnénak, dr. Gajáry Tibornak és dr. Gajáry Antalnak.
*
MEGEMLÉKEZÉS:
Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, Vasárnapi Kalendárium.
Szerkesztő Kiss Gábor Zoltán. 2005. február 27.
„...1955. február 11-én a Magyar Távirati Iroda jelentette:
»A Fővárosi Bíróság a napokban ítélkezett egy ellenforradalmi
szervezkedés ügyében, amelynek vezetői voltak Faddi Ottmár
kulákszármazású ferences szerzetes, Gajári Kálmán volt földbirtokos, horthysta katonatiszt és Bónis Lajos, volt szerzetes,
a horthysta ellenforradalom egyik szervezője«.”
*
Mindezek az események és emlékek Felsőgödhöz köthetők...
1954 – 1958 – 1961
Felejthetetlen felsőgödi anziksz.

(A nevek helyesírása az adott dokumentumokban előforduló
írásmódot követi, ez az oka, hogy a szövegben egyes nevek többféle
alakban is előfordulnak.)
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Búcsú Simkó Józseftől
A gödi grundoktól Melbourne-ig

SIMKÓ JÓZSEFNÉ ABONYI MANYI
VISSZAEMLÉKEZÉSE
Simkó József Felsőgödön született, 1928. december 9-én.
A négy fiúgyermek közül ő volt a sorban a harmadik.
Édesapja a fővárosi postahivatalban dolgozott pénztárosként. Szülőhelyének, Felsőgödnek a lakosságszáma akkor még
igen alacsony volt. Többnyire a Trianon utáni áttelepített családok lakták, még templomuk sem volt.
Józsi az iskoláit elvégezve tervező technikusként dolgozott.
1950-ben besorozták katonának. A hadseregben ezredírnokként szolgált.
„Két évig udvarolgattunk egymásnak, és 1954. május 3-án
a Bakáts téri templomban, ahol engem kereszteltek, fogadtunk egymásnak örök hűséget. Félelemmel a szívünkben jöttünk ki. Ekkor
még Rákosi volt uralmon, és a templomi esküvő rendszerellenesnek
minősült.”
Ezután az események gyorsan követték egymást. 1956.
december 8-án, amikor a Nyugati pályaudvaron a vonatba
beszálltunk, tanúi voltunk a Kádárt támogató szovjet tankok felvonulásának. Láttuk, hogy nincs több remény, el kell
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mennünk. Hazaérve elbúcsúztunk a családtagjainktól,
és a Duna-ágon Surányon át
Leányfaluig utaztunk, majd
egy teherautósofőr jóvoltából este már a Rába hídjánál
álltunk. Addig minden igazoltatást elkerültünk. Az itt
lévő katonák hónapok óta
nem tudták, hogy valójában
mi történt az országban. Tőlünk sokat megtudtak. Éjjel
12 órakor egy szénakazalban, a vonatállomással szemben szorongó szívvel vártuk
a megfelelő pillanatot arra,
1. kép.	A Simkó házaspár látogatóban Felsőgödön a
70-es években. A képen balról jobbra Simkó
hogy a félelmetes ágyúlövéGézáné, Tóth Sándorné és Simkó Józsefné, hátul
sek és a hangos kutyaugatás
balról Tóth Sándor, Simkó Géza és Simkó József
zaja mellett a katonák elkísérjenek bennünket az osztrák határig. Ott az osztrák határőr megmutatta
az utat, ahol tanácsos volt menni. Így jutottunk át épségben a határon.
Reggel indultunk tovább. Mivel pénzünk nem volt, a helyi elöljáróságnál
igyekeztünk segítséget kérni. Adtak menekülteknek szóló vonatjegyet, hogy
meglátogathassuk Józsi bátyját, Lacit, aki a háború vége óta kint élt Ausztriában. Éjnek idején eljutottunk Bécsig.
Józsinak két héttel a forradalom kirobbanása előtt véletlen szerencse folytán
sikerült kiutaznia az osztrák–magyar futballmeccsre. Ekkor találkozott tíz év
után először a Nyugaton élő bátyjával, a bécsi Westbahnhofon. Amikor mi
ketten érkeztünk meg ugyanerre a pályaudvarra, Józsi pontosan emlékezett
az utcanevekre és az irányra is a bátyja otthona felé. Ekkor megtapasztaltam
Józsi rendkívüli emlékezőképességét.

240

1956 karácsonya után jelentkeztünk Kanadába és Ausztráliába. De még hónapokig várnunk kellett. Mi 1958 nyarán
jutottunk el Salzburgba, ahol a szükséges utazási papírok és
orvosi vizsgálat után indulhattunk Genovába. 38 nap hajóút
végén érkeztünk meg Ausztráliába, a fremantle-i kikötőbe,
majd három napi bonyodalom után végre Melbourne-be.
Meg kell említsem, hogy Józsi kedves sportja a futball volt.
Szinte megszállottja volt ennek a sportágnak. Már gyerekfejjel rúgta a rongylabdát a többi sráccal együtt. Házasságunk
előtt már igazolt játékosként futballozott. Esküvőnk után is
a futball uralta az életünket. Házasságunk első két évében
a megyei bajnokságban játszott. Rövid ausztriai tartózkodásunk alatt is megtalálta a futballcsapatát.
Amikor elértük Melbourne-t, már várták az érkező magyar
futballistát, ugyanis a csapatuk a városi ligában játszott, és
meg akarták nyerni a bajnokságot. Több éven keresztül futballozott Józsi, majd játékvezetőként működött.
Nagy vágya volt, hogy az 1956-os melbourne-i olimpia valamennyi helyszínére eljusson. Ez akkor látszott megvalósíthatónak, amikor szerencsés körülmények között megvásárolhatott egy taxit. A futballon kívül a fényképezés volt a másik
hobbija, és igyekeztünk is diaképekben megörökíteni életünk
fény- és árnypontjait.
A mindennapi életünkhöz a segítőszolgálati munka is hozzátartozott, miután Galló Géza a betegsége miatt már nem
tudta tovább folytatni, és Józsi átvállalta tőle ezt a feladatot.
A taxi erre a célra is használhatónak bizonyult. Sokan dolgoztak az idősotthon létrehozásáért, ahol aztán méltó körülmények között sok beteg talált otthonra, gyógyulásra.
Józsi szerves és tevékenykedő tagja volt a melbourne-iek
emberjogi csoportjának.
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A 80-as évek végén, Petyánszky Géza fia, Jocó elmondta,
hogy igyekezzünk, mert majdnem minden nemzet épített már
idősek otthonát. Ez az információ munkára serkentett bennünket. A kérvények elfogadásához szükséges volt számadatokkal bizonyítani, hogy mennyi magyar él Victoria államban.
Az adatokat Ambrózy Anna könyvéből merítettük. Igyekeztünk összehozni a megfelelő személyeket, akik hajlandóak
voltak végrehajtani ezt a rendkívüli feladatot.
A gyűjtés időszakában Mészöly Gyuri vállalta az elnökséget,
Zsizsman Zsuzsa a titkári teendőket, Józsi a pénztáros lett.
Komoly, nehéz évek következtek. Az Árpád Otthon 1995.
március 26-án nyílt meg. Ezt követte egy új épületszárny hozzáépítése. Harmadszorra ismét új szobákkal bővült az épület,
melyeket 2011. szeptember 29-én adtak át.
A mai napig büszkén csodáljuk a sok nehéz munka eredményét, az idősotthont, ahol az utolsó napjait Józsi is nyugalomban tölthette.

2. kép.	Simkó József gyászjelentése.
Megjelent Melbourne-ben,
a helyi magyar újságban
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PETYÁNSZKY GÉZA:
BARÁTOM HALÁLÁRA
Nem hittem el a szomorú hírt,
hogy régi barátom, egykori
klubtársam nincs többé! Egy
héttel ezelőtt, amikor meglátogattam, kézfogásunkkor
még akkorát csípett a karomba – csupa pajkos barátságból
–, hogy lila folt maradt a keze
nyomán. Akkor még nem
tudhattam, hogy ez az utolsó
„lila emlékem” egy jó barát-

tól, egy nagyszerű futballistától, egy remek szervezőtől, egy
nagybetűs EMBERTŐL, példás férjtől és nem utolsósorban
az ulti professzorától, ugyanis az ultisok berkeiben szállóigévé
vált a „Simkó kontra”…
Simkó Józsival nagyon régi az ismeretségem. Az 1943–44es bajnoki labdarúgószezonban az Újpest kölcsönjátékosaként
a Váci Reménység első csapatában játszottam. Józsi akkor
a váci gimnáziumban végezte a tanulmányait, s mint a labdarúgás szerelmese, a rövidnadrágos, zöldfülű nebuló kijárt
a meccseinkre és az edzéseinkre. Labdaszedő volt a mérkőzéseinken: komoly kis arca széles mosolyra tárult, ha belerúghatott a labdába. Aztán a II. világháború utolsó évének vihara
mindkettőnket más-más irányba sodort el.
Legközelebb egy másik világraszóló esemény, az 1956-os
magyar forradalom „következményeként” magyar menekültként Melbourne-ben találkoztam ismét Józsival, – természetesen a futballpályán. Persze immár ő sem volt kisdiák, hanem
meglett, érett ember, futballista klubtársam. Odakint is, mint
eddig bárhol az életben, megbízható, tehetséges és szorgalmas
fegyelmezettségével hívta fel magára a figyelmet.
Kezemben tartom a Melbourne Hungária Soccer Club 25
éves jubileumára készült emlékkönyvet. 1958-tól 1962-ig
minden évben megtaláltam a csapatösszeállításokban Simkó Jóska nevét. Mindig a csapata rendelkezésére állt, amikor
szükség volt megbízható, lelkiismeretes, szorgalmas játékára.
Olyan futballista volt, akiben meg lehetett bízni, akire olyan
feladatokat bíztak az edzői, amiket csak ő tudott a csapata
számára jól megoldani. De elérkezett az a könyörtelen idő,
az a „nagyhatalom”, amely minden futballista aktív pályafutásának végső határidőt szab. Józsi, amikor szegre akasztotta a focicsukát, nem mondott le a futball szeretetéről, hanem
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bokros mindennapi munkája mellett elvégezte a játékvezetői tanfolyamot, és
hamarosan már mérkőzéseket vezetett. A sors fintora, hogy egy alkalommal
a saját egykori csapata mérkőzésén volt játékvezető. Még szerencse, hogy nyert
a melbourne-i magyar tizenegy, mert különben megkergették volna a bírót.
Az életben is a fegyelmezett szorgalom, a megbízhatóság, a becsületesség,
a katolikus vallásban megtalált feltétlen hit jellemezte az életét. Önálló vállalkozóként egy keményen végigdolgozott életen át volt a taxis szakmának kiemelkedően elismert tagja. Szorgos munkájának – példaértékű házassága mellett – meglett az eredménye: feleségével Surry Hillsben vásároltak egy családi
házat. Mivel sajnálatos módon családi életüket utód nélkül élték Manyikával,
idejük nagy részét mindinkább a melbourne-i magyar közösség megsegítésére
fordították. Alapítói és aktív vezetői voltak az első hivatalosan bejegyzett szervezetként működő Segélyezési Egyesületnek, amelynek nemes célja az volt,
hogy az újonnan érkező magyar menekülteknek segítséget nyújtson bútorral,
ruhával, vagy amire a rászorultaknak éppen szükségük volt. Simkóék anyagilag is támogatták a Regnum Marianum Szövetséget. Komoly segítséggel
vettek részt a melbourne-i Magyar Ház mellett felépült Szent István-templom
létrehozásában és kezdeti fenntartásában. Nevüket mindenhol megtaláljuk,
ahol egy nemesebb célra adakozni kellett.
Simkó József sikeres közéleti munkájára akkor tette fel a megérdemelt koronát, amikor bekapcsolódott egy közkívánatra megszavazott terv, a Magyar
Idősek Otthonának létrehozásába. Egy maroknyi elszánt magyar ember merészet álmodott, félretették a politikai nézetkülönbségeket, a vallási hovatartozást, a társadalmi előítéleteket, és fáradságot nem ismerve nekifogtak a „lehetetlennek tűnő” feladatnak. A semmiből létrehozni egy olyan otthont, ahol
a munkában megfáradt idős magyar emberek otthonra találnak. Volt persze
sok kishitű, negatív hozzáállású ember, aki nem hitt e nagyszabású terv megvalósításában, aki nem hitt a magyar összefogás sikerében. De az elszántabbak
nem ismerték azt a szót, hogy lehetetlen. Gyűléseket hívtak össze, érveltek,
agitáltak, rábeszélték a résztvevőket arra, hogy higgyenek e magasztos terv
sikerében, és segítsenek!
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Simkó József szinte megszállottan harcolt e nemes célért.
Egyesületeket kerestek fel, és a támogatásukat kérték, jó érzésű magyarok lakásajtain kopogtattak, hogy járuljanak hozzá
anyagi adományaikkal az otthon létesítéséhez. Hosszú, évekig tartó kitartó munka után sikerült egy tekintélyes összegű
adományt gyűjteni. Simkó Józsi, mint kinevezett pénztáros
bankolta az összegyűlt pénzt. Szigorúan őrködött a betétállomány felett. Betenni lehetett, de kivenni onnan pénzt, azt
Józsi nem engedte! (…)
Megindult a telekkeresés. (…) Szerencsére szorgalmukat
siker koronázta, és egy banki kölcsönből, meg az összegyűjtött pénzből ki tudták fizetni
az építési telek árát is.
Az állam betartotta az ígéretét, és 1 300 000 dollárt
adott az építésre, melynek
terveit már jóváhagyták.
Felépült a harmincágyas
igazi otthona a Regnum
Marianum Szövetség rászorultjainak. Az otthon mára
hatvan ágyasra bővült, és
Victoria állam egyik legjobban működő intézetévé nőtte
ki magát, az ottani magyar
közösség egyik legnagyobb
dicsőségére.
Köszönjük neked, Józsi, a fel 3. kép.	Az Árpád Idősek Otthona, amelynek
létrehozásához adományaival és odaadó
becsülhetetlen segítségedet!
munkájával is nagy mértékben hozzájárult a
Józsi szolid, józan gondolSimkó házaspár
kodású ember volt, ironikus
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humorral fűszerezve. Családi élete példamutató. A több
évtizedes házassága Manyikával boldogságban, később
megelégedett szeretetben telt,
s egymást, tiszteletük jeléül
magázták, ami a mai házasságokban szinte egyedülálló.
Több éven keresztül szomszédok voltunk. Sokat törtem
a fejem azon, hogy a Simkó
házaspár hogyan intézi el
a hétköznapokban előforduló nézeteltéréseit magázódva.
Nyilván érdekes lett volna
hallanom egy „magázós” házi
perpatvart, de ilyesmi náluk
nem fordult elő, legalábbis
nem mások füle hallatára.
Az egy életen át tartó munka elkoptatta Józsi szervezetét, jelentkeztek a korral járó
bajok, amelyeken már a bátran
vállalt operáció sem segített.
4. kép.	A magyar templom Melbourne-ben
Állandó felügyeletre szorult,
s ezért maga is az Árpád Otthon lakója lett. Azonban előrehaladott betegségén sajnos már semmi sem tudott segíteni, s az
utolsó kenet felvétele után visszaadta nemes lelkét az Úrnak.
Isten veled, Simkó Jóska! Büszke vagyok arra, hogy a barátomnak
tudhattalak. Az életed jó példamutatás volt.
Isten áldjon végső utadon!
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ZSOLDOS DEZSŐNÉ NIKA PIROSKA:
TALÁLKOZÁS A SIMKÓ HÁZASPÁRRAL
1988-ban öcsém, aki Brisbane-ben él, és anyósa, aki pedig
Melbourne-ben lakott, meghívott bennünket a férjemmel
Ausztráliába.
Először Melbourne-be repültünk. Az egész család ott várt
bennünket a repülőtéren.
Néhány nappal a húsvéti ünnepek előtt érkeztünk. Irmus
néni – öcsém anyósa – javában sütött-főzött, ugyanis az ottani
magyarság az ünnep napján minden évben magyar szentmisét és búcsút rendezett az egyházi iskola hatalmas kertjében.
A búcsúban nemcsak kirakodóvásár volt, hanem a résztvevők
által készített finom ételeket és süteményeket is árulták, hogy
ezeknek az árából támogassák a rászoruló magyarokat.
Az ünnep reggelén mi is elmentünk a rendezvényre, ami
a szentmisével kezdődött. A pap és a ministránsok öltözete
gyönyörű, kalocsai népművészeti ruha volt, s az oltár is hímzett terítővel volt díszítve. Rengeteg, mintegy kétezer magyar
jelent meg az összejövetelen. Emelkedett hangulatban énekeltük a magyar himnuszt, sokan könnyeztek.
Később felfedezőútra indultunk a sátrakhoz, majd megebédeltünk. Ekkor lépett hozzánk egy felsőgödi asszony – Abonyi
Manyi –, hogy az esti, a Magyar Házban tartandó rendezvényre meghívjon bennünket. Nagy örömmel ismertünk egymásra.
Manyi hamarosan bemutatta nekünk a férjét, Simó Józsefet. Őt
a férjem ismerte, még az itthoni közös focizások idejéből. Este
elmentünk a Magyar Házban tartott rendezvényre, ahol a Simkó házaspár volt a program főszervezője. Igényes, hangulatos
műsort állítottak össze. Nagyon jól éreztük magunkat.
A kedves házaspár néhány nap múlva meghívott bennünket
az otthonukba. Szép, de egyszerű házban laktak. Elmond-
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ták, hogy sajnos nincs gyermekük, így az ő örömük az, hogy
a Magyar Ház munkájában tevékenyen részt vesznek, és a kivándorló magyarok letelepedésében segítséget nyújtanak. Segítenek az elhelyezésükben, a hivatalos ügyeik intézésében, és
igyekeznek nekik munkahelyet keresni. Összegyűjtenek ruhaneműt, ágyneműt és egyéb szükséges holmikat, majd segítenek a szétosztásban.
Nekünk is szerveztek még egy szép kirándulást, ahol kiderült, hogy az öcsém anyósa ismeri őket: korábban a közös
karitász munka kapcsán találkoztak. Nekünk sokat kellett
mesélnünk az otthoni dolgokról, minden érdekelte őket.
Jó volt látnunk az önzetlen magyarok összetartását, segítő
munkájukat.
***
Petyánszky Géza és Simkó Józsefné Abonyi Manyi visszaemlékezését a felsőgödi Tóth Sándorné, a Simkó házaspár régi jó barátja juttatta el a Gödi Almanach szerkesztőinek. Segítségéért és az
Árpád Otthonról készült felvételért hálás köszönet illeti. A dolgozatban szereplő többi fotóért köszönetet mondunk Hohner Miklósnak.
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Tóth Péterné Uhrig Klára

Uhrig Zsigmond, Göd festője
Egy élet a színek és a fények vonzásában

„Különös küldetést vállalt Uhrig Zsigmond, Göd festője lett.
Tisztének érezte azt, hogy e táj vizuális kincseit maradékta
lanul feltárja és képsorrá alakítsa, festészetté a Dunakanyar
e déli részét. Megörökítette akvarelljein és olajképein a Duna
kanyar többi részét is, de igazi festőotthona Göd lett és ma
radt” – írja dr. Losonci Miklós
művészettörténész
Uhrig
Zsigmond, Göd festője című,
1985-ben megjelent írásában
a Dunakanyar című kiad
ványban.
Uhrig Zsigmond 1919. áp
rilis 17-én született Szent
endrén. Kétéves volt, amikor
rézműves édesapja meghalt.
Édesanyja nehéz körülmé
nyek között varrással tartot
1. kép. A téli Duna-part Gödön
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2. kép. Uhrig Zsigmond arcképe

3. kép.	Édesanyjáról készült
krétarajz (1950)
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ta fenn a családot. A fia az elemi és a polgári
iskolát Alagon (Dunakeszi) végezte el, majd
1934-ben Buda
pesten iparrajz-iskolában
folytatta tanulmányait, mellette Aba Novák
Vilmos rajziskolájába járt. Rendkívüli te
hetsége már korán megmutatkozott. Ennek
köszönhető, hogy 1937-ben felvételt nyert
az Országos Magyar Királyi Képzőművé
szeti Főiskolára, mint rendkívüli növendék.
A főiskolán Rudnay Gyula tanítványa volt.
Az öt évfolyam befejezése után elvégezte
a két év mesteriskolát is. Sikeres évek vol
tak ezek, számos elismerésben, kitüntetés
ben részesült, többek között állami, Nemes
Marcell- és Szinyei-ösztöndíjat kapott.

4. kép.	A főiskolai évek alatt készült egyik vízfestménye
(1937)

5. kép.	A főiskola ötödik évében felvett tantárgyak és osztályzatok, többek között mestere,
Rudnay Gyula aláírásával

1944-ben egy ígéretes olaszországi utazás
előtt állt, de a háború közbeszólt, behívták
katonának. Bevonulása előtt házasságot kö
tött Gyóni Klárával. A háború végén Német
országban amerikai hadifogságba került. El
mesélése alapján a hadifogság körülményei
nem voltak szigorúak. Sokat rajzolta az ame
rikai katonákat, a képekért cserébe élelmiszert
és cigarettát kapott, ami komoly fizetőeszköz
volt a háború utáni időkben. 1946-ban sza
badult. Felesége követte őt Németországba.
Itt született első gyermekük, aki néhány hó
napos korában meghalt.
Kisfiuk halála után 1946-ban összetörten
tértek haza Magyarországra, Bócsára. Néhány
évvel később Felsőgödre költöztek a Család,

6. kép. Krétarajz feleségéről (1960)
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7. kép.	Pasztellkép kisfiáról, egy
kartondoboz papírjára
festve (1946)

8. kép.	A festőművész  kisebbik
leányáról készült pasztellkép
(1955)
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majd a József utcába. 1961-től a mai Vasút
utca 22-es szám alatti házban éltek, itt dol
gozott a művész egészen haláláig. Házassá
gából még két gyermeke született, Zsuzsanna
és Klára.
A háborút követő években a festésből nem
tudott megélni. 1949 és 1956 között Buda
pesten dolgozott, az Egyesült Izzóban. Ezen
időszak alatt nem vett ecsetet a kezébe, ami
oda vezetett, hogy idegösszeomlást kapott.
Felépülését a balassagyarmati kórház fiatal
orvosának, dr. Samu Istvánnak köszönhette,
aki rábeszélte, hogy kezdjen el újra rajzol
ni, festeni. Lassan megfogalmazódott benne
egy kétszer három méteres, nagyméretű kép
kompozíciója, amelyhez a betegekről készített
megdöbbentő rajzokat. E portrék mély lélek
ismeretről és nagy rajztudásról tanúskodnak.
A kép, amelyhez a vázlatokat készítette, a há
ború alatt Németországban látott, koncent
rációs táborba hajtott, megkínzott embere
ket ábrázolja, Mementó címmel. A menetben
főként lengyelek voltak. Apai ágon neki is
voltak lengyel felmenői, ezért az elkészült ké
pet felajánlotta a lengyel államnak. A lengyel
nagykövet el is jött Felsőgödre, hogy meg
nézze az Iparoskörben kiállított képet. A fel
ajánlást köszönettel elfogadta, de a festményt
később nem engedték külföldre szállítani, így
Magyarországon maradt. Jelenleg a Buda
pesti Történeti Múzeumban található.

9. kép.	A Mementó című, 2 x 3 méteres képét több
éven át festette

10-12. kép.
Néhány a kórházban készült
ceruzarajzok közül, melyeket
a Mementó című képhez készített

A fájdalmas emlék megfestése segítette
a művész gyógyulását is. Egyre több tájképet
és csendéletet festett. Sokfelé megfordult, de
kedvenc témája a Dunakanyar maradt. Képei
gyakran szerepeltek csoportos kiállításokon,
de készült a nagy önálló bemutatkozásra.
1957-től a Képzőművészeti Alap tagja lett.
1961-ben 42 éves volt, amikor a Derkovits
Teremben rendezett önálló kiállítása meg
hozta számára az elismerést és az anyagi biz
tonságot. A siker megsokszorozta munkaked
vét, hihetetlen energiával és kitartással festett
tovább.

13. kép.	Első budapesti kiállításának
megnyitóján 1961-ben
D. Fehér Zsuzsa
művészettörténész mögött
felsőgödiek is láthatók
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14. kép.	A Halas csendélet 1966-ban
készült olajpasztellel

15. kép. Napraforgók (1966)

Egymást követték kiállításai. Így írt erről 1968-ban dr. D. Fehér Zsuzsa mű
vészettörténész, aki ebben az időben több kiállítását is megnyitotta, és jó isme
rője volt Uhrig Zsigmond művészetének:
„Alapállása lírai, olthatatlan nosztalgiával közeledik a szellemet meg
nyugtató, az idegeket kisimító harmonikus jelenségekhez. (...) Képeinek ta
lán legnagyobb értéke a kibővült színskála, az az elemi öröm, amely minden
ecsetvonásában megnyilatkozik, a szuggesztív természeti élmény új színös�
szefüggéseinek felfedezése. Képei felületének két fő eleme: az előteret hálóza
tos vonalakkal elemző rajz és a mindig egyedi színvilág. A tájakat különféle
megvilágítási fokozatokban figyeli meg. Erős kontrafényekkel dolgozik, má
sutt megszólaltatja a titokzatos árnyékokat: az alkonyattól kékre, lilára szí
nezett kora tavaszi tájat. Még mindig van új mondanivalója a Dunakanyar
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16. kép.	Zebegényi látkép (olaj, tempera)

ról. Képeinek nagy részét a helyszínen festi,
a gyorsan elszálló fény- és színhatásokat nagy
rutinnal rögzíti. A természetben tett megfi
gyeléseket rendezi, válogatja, képkivágásai
meggyőzőek és hangulatilag is hitelesek.”
Már nem csak a hazai tájakat festette szí
vesen, egyre többet utazott külföldre. Bejárta
Európát. Útjairól számos vázlattal és kismé
retű képpel tért vissza, melyeket később mű
termében nagyobb méretben is megfestett.
Sok elfoglaltsága mellett szívesen foglal
kozott fiatalokkal. Dunakeszin és Gödön
több mint tíz évig vezetett képzőművészeti
szakkört. Önzetlen segítő szándékát mutatja
az is, hogy 1973-ban 24 képet adományozott

17. kép. A hágai kikötő (vízfestmény, 1969)
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18. kép.	Hollandiai szélmalom
(vízfestmény, 1969)
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a Gödi Egészségügyi Gyermekotthonnak.
Az elegáns kiállítótermeken kívül szívesen
rendezett kiállításokat gyárakban, iskolák
ban, kórházakban. Itt érezte igazán jól magát,
ahol őszinte tisztelet, szeretet és megbecsülés
vette körül. Képeit nemcsak a művészetekhez
értők, hanem az egyszerű emberek is megvá
sárolták. Ez volt számára az igazi siker.
A művész hitvallását legjobban Pogány
Frigyes, a kiváló építész, a jó barát tudta meg
fogalmazni 1976-ban a Mednyánszky Te
remben rendezett kiállítás megnyitóján: „Úgy
érzem, hogy számára a választott téma nem
pusztán ürügy, hogy a valóságtól valamilyen
teljesen elvont gondolatok világába észrevétle
nül átvezessen. A téma számára szent, s ami
kor ez a téma a megfogalmazás folyamán mű
vészi tartalommá bővül, saját magát, önnön
világát elszakíthatatlanul eggyé ötvözi azzal.
Ha iskolásan akarnám mindezt kifejezni, azt
kellene mondanom, hogy a művészi abszt
rakció, az átértékelés és lényegre bontás nála
olyan fokú, amely még benső kapcsolatot tart
a valósággal. De mégis messze túljut a puszta
másoláson. A művész megtette az utat az imi
tatívtól a kreatív, az alkotó szabadság meg
felelő arányokban kibontakozó mértékéig.
Ezért mindenkihez szól, de nem felszínesen,
hanem mélyen, megpendítve azokat az érzel
mi húrokat, amelyeknek hangját sokszor mármár nem is halljuk a mindennapi élet zajában.

Nagy előnye ennek a művészetnek, hogy a műértők, szakértők szűk körén túl
terjeszti ki hatásának hatalmát mindazokra, akikben él a vágy a szép, a művé
szi iránt. (…) Uhrig Zsigmond ízig-vérig festő, elsődlegesen színben, foltban,
tónusban komponál. (…) Festői egyénisége talán leginkább színlátásában,
színvilágában érvényesül. (…) Mély lilái, kékjei egészen sajátos hangulatot
árasztanak. (...) Színeinek mély hangulati egysége magukból a képekből és

19. kép.	Dr. Losonci Miklós
művészettörténész Uhrig
Zsigmond művészetének
jó ismerője volt. Tíz
kiállítását nyitotta meg,
többek között az 1985-ös
váci tárlatot (képünkön).
A művész munkásságáról
összefoglaló tanulmányt is
írt, amely 1986-ban jelent
meg

20. kép. Kompátkelés (tempera, 1982)

21. kép.	Látkép műtermének ablakából
(vízfestmény, 1985)
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22. kép. Virágcsendélet (1988)

23. kép. Dunai halászok (olaj, 1990)
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ugyanúgy magának a mű
vésznek egyéniségéből, em
beri bensőségéből, jelleméből
válik evidenssé. Ahány kép,
megannyi névjegy, mind
megannyi őszinte vallomás
saját magáról.”
Felesége halála (1987) és
betegsége miatt életének
utolsó hat évében már keve
set festett. 1993. december
16-án, 74 éves korában halt
meg Gödön. Életében 32
önálló kiállítása volt. Szám
talan csoportos kiállításon és
pályázaton vett részt. Képei
sok lakás megbecsült díszei,
számos
közintézményben,
múzeumban láthatók.
2000-ben az Ady Klub
ban, egy jól sikerült rendez
vény keretében, barátok és
tisztelők együtt emlékeztek
a művészre. Abban az évben
a Németh László Általános
Iskolában és a József Attila
Művelődési Házban tartott
emlékkiállításon sokan gyö
nyörködhettek munkáiban.
Életműve, a több száz rajz és
festmény megőrzi emlékét.

Kökény József

Út a városiasodás felé
Göd csatornázásának előzményei

G

öd nagyközség vezetése valamikor 1983 körül határozta el, hogy megindítja a település csatornázásának
előkészítését. Tette ezt akkor, amikor Pest megyében
a keletkező szennyvizek mintegy 80 százaléka tisztítatlanul
vagy nem megfelelő tisztítással került a befogadókba. A csatornahálózatba bekötni tervezett lakások aránya a VI. ötéves
terv végére (1985) is csak 13 százalékra növekedett, és lényegesen elmaradt az országos átlagtól.
A fentiek alapján el lehet képzelni, hogyan néztek ránk –
nagyközségre –, amikor a városok hasonló problémái is megoldatlanok voltak.
„Próbáljuk meg, veszíteni valónk nincs!” – gondoltuk, és nekiláttunk a munkának.
Kiket és milyen érvekkel kellett meggyőznünk, hogy az álmunk valóra váljon?
– az MSZMP Pest Megyei Pártbizottságát,
– a Pest Megyei Tanácsot,
– az MSZMP járási pártbizottságát,
– a Váci Járási Tanácsot,
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– az MSZMP Göd Nagyközségi Pártbizottságát,
– a Dunakeszi Városi Tanácsot,
– a Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (KÖVIZIG),
– a Dunakeszi–Fót–Göd Csatornatársulatot,
– a Duna Menti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatot (DMRVV)
– és a lakosságot.
Találnunk kellett egy olyan fontos célpontot, amelyet kiemelten kezelt
az MSZMP Pest Megyei Bizottsága. Ez az intézmény a Gödi Gyermekotthon
volt. Az otthont a Megyei Pártbizottság javaslatára hozták létre, és egy nagy
mosodát is létesítettek benne, amely más egészségügyi intézmények igényeit
is kielégítette. Emiatt rengeteg szennyvíz keletkezett, amelynek elhelyezésére
területük nagy részén szikkasztókat létesítettek. Ezek kiváltása csak csatorna
megépítésével volt lehetséges. Dr. Galotti Éva – az otthon akkori igazgatója – támogatta, sőt különböző fórumokon maga is kérte a szennyvízelvezetés
megoldását. Ez nagyon sokat segített.
A csatornázás mellett szóló következő nyomós indok a Göd nagyközség területén kifejlesztett ivóvízbázis védelme volt, amely csak úgy képzelhető el, ha
a környezet szennyvízét csatornarendszerben vezetik el.
Érveket tehát találtunk, de ez kevés volt, mert a tervezés megindításához
pénz is kellett. Köztudott, hogy ebből volt a legkevesebb.
Az összes felsorolt szervvel számtalan kapcsolatkeresés és tárgyalás során
sikerült annyit elérnünk, hogy egyöntetűen kijelentették: Gödön szükséges
a csatorna-gerinchálózat kiépítése.
A tanulmányterv megrajzolása előtt az első lépés az úgynevezett ceruzarajz
elkészíttetése volt, amelyet a tanács a MÉLYÉPTERV-nél rendelt meg.
Ez tartalmazta volna Dunakeszi határától Alsógödön és a felsőgödi Ady Endre úton át az újtelepi gyermekotthonig a vezeték, az átemelők és az egész hálózat rajzát.
A terv elkészült. Földi Lajosné tanácselnököt, Kónya Károly építési csoportvezetőt és személyemet bízták meg a ceruzás rajz véleményezésével. A rajzon
megdöbbenve láttuk, hogy a tervező Dunakeszi határától Alsógödöt a lehető
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legrövidebb szakaszon érintve a téesz központjáig tervezte meg a nyomvonalat, majd onnan egy egyenes vonallal a szántóföldeken keresztül a Gyermek
otthonig vitte a csatornahálózatot, és ezzel megoldottnak látta a tervezést.
Megkérdeztük, hogy ezt a ceruzás tervet látta-e más is. A válasz az volt, hogy
nem. Ekkor megkértük a MÉLYÉPTERV-et arra, hogy gyorsan radírozzák
ki a téeszközponttól a gyermekotthonig berajzolt vezetéket, és tervezzék tovább Alsógödön, majd Felsőgödön keresztül a gyermekotthonig. Ehhez még
hat átemelőt is be kellett tervezniük, de szerencsénkre megtették.
A fentiek után sürgősen meg kellett rendelni a tanulmánytervet, amely
alapját képezi a részleteket tartalmazó kiviteli terveknek. A tanácsnak ebben
az időben erre nem volt pénze. Mit csináljunk? Mivel én a Pest Megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat dolgozója voltam, kitaláltam, hogy a csatorna gerinchálózatát elméletileg a mi vállalatunk is kivitelezhetné, és megrendelhetné a tanulmánytervet. Sikerült a gazdasági igazgatóval megbeszélnem, hogy biztosít
1,2 millió forintot erre a célra, de ehhez a vállalat igazgatójának az engedélye
is szükséges volt. A vállalat igazgatója azonban éppen Hévízen üdült. Gépkocsival meglátogattuk, és ebéd közben aláírattuk vele az összeget. A tanács
az egymillió-kétszázezer forintot a következő évben – részletekben – becsülettel visszafizette.
Gödnek azonban továbbra sem volt pénze. Arra gondoltunk, hogy kéréseinkkel állandóan bombázzuk a megyei tanácsot. Szerencsénkre nagyon jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni Vágvölgyi József általános elnökhelyettessel, Doszpod
Béla É. K. V.-osztályvezetővel, Wächter Lóránd osztályvezető-helyettessel és
Tóth József főelőadóval. Az ő bátorításukkal is gyakran kértem szót a megyei
tanács ülésein. Az egyik felszólalásomból idézek egy részletet:
„Tisztelt Tanács! A csatornahálózattal nem rendelkező településeken a szennyvizek jelentős része a talajba szivárog. Ez Pest megyében körülbelül 17 millió köbméter kezeletlen szennyvizet jelent, mely képletesen a fél Velencei-tó vízmennyiségének
felel meg. Fertőzi a talajt, mely bizonyos fokig az életet is jelenti. Tisztelettel kérem
a Megyei Tanács vezetését, hogy az Országos Vízügyi Hivatal agglomerációs elképzeléseinek megfelelően Göd nagyközség gerinccsatorna-megépítésének beindítá-
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sát kezdetben megyei támogatás nélkül, áthúzódóan a VII. ötéves terv időszakára
(1985–1990) megindítani szíveskedjék. Egyúttal kérem Dunakeszi város csatornázatlan területeinek hálózatra történő csatlakozását is. Ritka lehetősége van Göd
nagyközségnek abból a szempontból, hogy nem kell szennyvíztisztító telepet építeni,
hanem a szennyvíz a már meglévő dunakeszi tisztítóba kerülhet, majd esetleg később
Dunakeszi, Göd és Fót szennyvize a főváros északi szennyvíztisztítójához csatlakozhat. Ez a kivitelezést természetesen jóval olcsóbbá teszi.”
Mikor azt hittük, hogy kifogást már senki sem fog támasztani, akkor Dunakeszi város tanácselnöke közölte: Dunakeszi–Göd határától a Dunakeszin
meglévő csatorna átmérője kicsi, ezért nem tudja fogadni a gödi szennyvizet.
Tervet kellett készíteni, és új, vastagabb vezetéket kellett kiépíteni a fogadóhoz. Több idő, több pénz! Ennek megoldásában a megyei tanács segített.
A dunakeszi szennyvíztisztító üzemeltetője, a DMRVV igazgatója közölte, hogy időközben a szennyvíztisztító leterheltsége teljes lett, a kapacitás
bővítéséhez pedig újabb pénzösszegre lenne szükség. Ebben a témában is
akadt megmentőnk, a KÖVIZIG-nél az igazgatóhelyettes személyében, aki
a megbeszélésen jegyzőkönyvbe vétette: szükség esetén a fővárosi Észak-pesti Szennyvíztisztítóba vezetik tovább Dunakesziről a szennyvizet. Erre végül
mégsem kellett sort keríteni.
A lakosság részéről is több kifogás hangzott el. Voltak olyanok, akik azt
mondták a falugyűléseken, hogy nem csatorna kell nekünk, hanem inkább
a régi temetőket nyissák meg újra. (Azokban az időkben határozott a tanács
ülés arról, hogy több régi temetőt bezár, és ekkor nyitotta meg a Nemeskéri úti új temetőt.) Akadtak olyan lakosok is, akik a szennyvizet bevezették
a régebbi ásott kutakba, ezáltal megfertőzték és ihatatlanná tették a felső
vízréteget. Sokan arra gondoltak, hogy emésztőgödreik soha nem zsírosodnak el, és még nagyon hosszú ideig használhatják majd azokat, ezért nem is
kell a csatorna.
A kifogások ellenére a lakosság és a jogi személyek beszervezése igen magas
százalékban megtörtént. A Dunakeszi–Fót Csatornamű Társulat átszervezése Göd bővítésével létrejött. Ebben sokat segítettek az akkori tanácstagok.
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A társulat átszervezését Kovalinka László, Hornok Károly és Zsoldos Dezsőné
hajtotta végre.
Eljött a nagy pillanat! „A Pest megyei Tanács 8584/1994. iktatószám alatt
»Kötelezettségvállalás kiadásának engedélyezése«, valamint a VB 92/1984. sz.
határozata alapján
1985-ben 8,5+5,3 = 13,8 millió forint
1986-ban 21 millió forint
1987-ben 19 millió forint
1988-ban 5,5 millió forint
1989-ben 2,5 millió forint
1990-ben 2,5 millió forint
1991-1993 között 9,9 millió forint
Összesen: 74,2 millió forint megyei hozzájárulást biztosít.”
A lakossági és jogi személyek hozzájárulásának beszedése Gáspár Gábor tanácselnök és a társulat feladata lett, s ennek tudomásom szerint tisztességgel
eleget is tettek. A jogi személyek közül ki kell emelnem a gödi Dunamenti
MGTSZ tagságát és vezetését, mert anyagiakban jelentősen hozzájárultak
a csatorna kivitelezésének megvalósításához. Köszönet érte!
Hát, röviden így történt….
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Szabó Zsuzsa

A megfogalmazhatatlan csodák
világa

A gödi Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor húszéves története

A

József Attila Művelődési Házban
két évtizede szervezünk nyári alkotótábort gyermekek részére, s nagy
megtiszteltetés számunkra hogy az idei Gödi
Almanach jubileumi számában az alkotótábort bemutathatjuk a tisztelt olvasónak.
Vajon mitől és hogyan működik egy közművelődési program 20 éven át? Milyen emlékeink vannak a húsz évről? Kezdjük az elején.
1. kép.	A tábor
logója

AZ INDULÁS
1994 tavaszán Véninger Margit gödi keramikus megkereste
a művelődési házat egy alkotótábor megrendezésének gondolatával. Az indíttatását az adta, hogy a nagy múltú Zebegényi
Művésztelepre mindig jelentkeztek a művészetek iránt érdeklődő gödi fiatalok. És még többen voltak azok, akik anyagi
okokból csak „érdeklődők” maradtak. Az igény tehát adott
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volt, nekünk „csupán” a lehetőségeket kellett megteremtenünk. A József Attila
Művelődési Ház akkori vezetője örömmel vette és támogatta a képzőművészeti alkotótábor indításának ötletét.
1994. július 18-án indult 15 fős létszámmal az első, kerámia alkotótábor.
A tábor programjában délelőtt kerámiakészítés, délután rajzi feladatok sora
szerepelt. Véninger Margit keramikus Garami Mária rajztanár személyében
találta meg azt a hasonlóan gondolkodó kollégát, aki szintén mindent megtesz az ifjúság művészeti neveléséért. Azóta ők ketten – mint alapító tanárok
– meghatározó személyek a tábor életében. Őket kérdeztem, hogyan emlékeznek az elmúlt időkre.
VÉNINGER MARGIT ALAPÍTÓ TANÁR VISSZAEMLÉKEZÉSE

„Két évtized után is nagy örömmel látom az alkotótábor iránt megnyilvánuló
érdeklődést.
A lehető legjobb helyen kopogtattam az alkotótábor alapításának ötletével. Az ötlet, persze, mit sem érne megvalósítás nélkül. A gödi József Attila
Művelődési Ház munkatársainak szervezésében elindulhatott az alkotótábor,
kezdetben egy csoporttal. A következő évektől pedig az egész házat betöltő
programsorozattá fejlődött. A művelődési ház akkori és mai vezetője is fontosnak tartotta, illetve tartja az alkotótábor megszervezését. Ezzel Gödön megvalósult egy korábban soha nem létezett lehetőség a művészetek iránt érdeklődő gyermekek képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére – vagy akár
tehetségük felismerésére.
A másik nem titkolt cél a művészetek iránti érdeklődés felkeltése volt. Mindkettőt jól szolgálja a tábor bejárós rendszere. Ugyanis így naponta megoszthatja családjával a megtapasztaltakat és élményeit a gyermek. Kedves emlékeim
vannak arról, ahogyan egy-egy feladathoz, eseményhez vagy az éppen tanultakhoz kapcsolódik a család valamelyik tagja. A sehol máshol nem tapasztalható kitűnő szervezés kezdettől egy kézben összpontosul: az alkotótábort a jelenlegi igazgatónő, Szabó Zsuzsa példátlan odaadással és szeretettel, minden
apró részletre kiterjedő alapossággal irányítja. Országszerte sok helyen dol-
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goztam alkotótáborban, de
ilyen kitűnő szervezést sehol
sem tapasztaltam. Itt minden
annak érdekében történik,
hogy jól érezzék magukat
a gyerekek, hasznos alkotómunkával, új ismeretek szerzésével, tartalmasan teljen el
a két hét.
A tábor kezdetben kialakult színvonalának megtartása a mostani körülmények
között nehezebb, de a szervezők mindent megtesznek
– pályázatok és szponzorok 2. kép.	Véninger Margit alapító tanár oktatás közben
segítségével –, hogy anyagi
okok miatt ne maradjon el semmilyen program. Minden évben egész napos
’szakmai’ kiránduláson vesznek részt a táborozók. Sőt, öt éve megteremtették
a lehetőségét annak is, hogy minden esztendőben egy arra érdemes, tehetséges
gyermek ingyenesen vehessen részt az alkotótábor általa választott csoportjában. A tábor rangját növeli a kerek évfordulók színvonalas megünneplése, ahol
ajándékkal, tortával örvendeztetik meg a gyerekeket.
A korábbi táborokban készült fotókat nézegetve egy-egy kedves gyermekarc
– melynek ’gazdája’ azóta már régen felnőtt, és saját gyermekét hozza az alkotótáborba – számomra visszaigazolást és további biztatást jelent a tábor fontosságát illetően.
Ma, amikor már sok mindent készen megvásárolhatunk, sajnos az ember
kreativitása nincs a szükséges mértékben kihasználva. A rohanó hétköznapokban bizony megtapasztalhatjuk az alkotás örömének hiányát. Az alkotás
örömét semmi mással nem lehet pótolni! Ha egy gyermek az alkotás örömét megtapasztalta, esetleg éppen a mi alkotótáborunkban, akkor onnantól
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kezdve fontosnak tartja, és ezt adja tovább. Persze olyanok is akadnak, akik
életcélnak, hívatásnak választják a művészeti alkotómunkát. Sok a visszajáró
táborozó Gödről, a környékről, sőt az ország távolabbi városaiból és külföldről
is jönnek. Mostanra már alkotótáboros tanítványból lett kollégánk is segíti
a munkánkat. Öröm számomra, hogy olyan munkatársakat sikerült találni,
akik hasonló módon gondolkodnak, fontosnak tartják a gyermekek művészeti
nevelését, kreativitásuk fejlesztését, és megtesznek mindent annak érdekében,
hogy a táborban mindenki jól érezze magát
Ez az alkotótábor számomra folyamatos feladatot ad. A tábor végén a szervezőkkel és a kollégákkal megbeszéljük, közösen kiválasztjuk a következő
alkotótábor témáit, és évközben folyamatosan készülünk a soron következő
táborra. A táborkezdéskor pedig izgatottan várjuk, hogy milyen csapat jön
össze. Jómagam az életkoruknak megfelelően állítom össze a napokra lebontott feladatokat. Színesítve gödi legendákkal, nevezetességek megismertetésével.
A gödi Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor – két évtized fényében – számomra lélekemelő sikertörténet. Köszönet illeti a művelődési ház munkatársait a remek szervezésért.
Én pedig hálás vagyok, hogy szolgálhatom ezt a fontos ügyet.”
GARAMI MÁRIA ALAPÍTÓ TANÁR VISSZAEMLÉKEZÉSE

„Az emlékek megszépítik a múltat, pláne azt a múltat, amely a jelenben is
nagyon szép. Így emlékszem az eltelt húsz évre, amely szeretetteljes, mély benyomást hagyott maga után, és életem szép emlékei között gondolok rá.
Eltöprengtem azon, vajon mi az oka annak, hogy egy maroknyi, agyagozást
kedvelő gyerek tüsténkedéséből húsz éve működő, immár nagy létszámú, több
szekcióban dolgozó, színvonalas munkát végző, jó hírű alkotótábor teljesedett
ki. Valószínűleg egyidejűleg több kedvező feltétel egybecsengése volt ennek
az oka. Meghatározó lehetett a Gödi Önkormányzat jó szándékú hozzáállása,
a helybéli vállalkozók önzetlen támogatása, de leginkább a művelődési ház
profi szervezőképessége és odaadó munkája, valamint egy olyan elkötelezett,
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hozzáértő és gyerekszerető
pedagógusgárda, amely biztos pillére volt a táboroknak.
Valamennyiük összehangolt
munkája biztosította a táborok sikerét, hiszen a visszajelzések szerint mind a szülőknek, mind a gyerekeknek
örömére és megelégedettségére működött – és működik
ma is.
Mit jelent nekem ez a tábor? A táborok indítása évről évre nagy izgalommal jár
mind a gyerekek, mind a tanárok életében, hiszen nem
tudni előre, hogy kialakul-e
egy egymást támogató, közös
akarattal megvalósuló csapatmunka. Amikor eltelik a két
hét, a záró kiállításon látjuk
a közös munkánk eredményét, és együtt örülünk a sikereknek. Olyankor mindig
3. kép.	Garami Mária egyik tanítványával a sok közül
tele a szívem jó érzéssel, hogy
megérte a küzdelem, hogy nem volt kárba veszett idő ez a két hét. Nagy elismerés, hogy vannak évről évre visszatérő tanítványaim, akikkel nem csupán
a munkakapcsolat igen jó, hanem harmonikusak az emberi kapcsolataink is.
Az alkotótábor számomra örömet, kölcsönös szeretetet és sikeres alkotómunkát jelent. Köszönet érte mindazoknak a felnőtteknek és gyerekeknek, akik
ennek segítői és részesei voltak.”
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*
Az első tábor talán a legemlékezetesebb számunkra, bár minden év tartogat
meglepetéseket, örömet, vagy éppen némi bosszúságot. De tanulságot mindenképpen.
A legjobban talán mi, szervezők izgultunk. Akkor még nem volt kitől tanulnunk, mert az alkotótábor kuriózum volt abban az időben. Nagyhírű művésztelepek ugyan működtek már, de másképp, mint ahogyan azt mi elképzeltük.
Ezért a szaktanárokkal közösen saját magunknak kellett kitalálni és legjobb
tudásunk szerint megvalósítani mindazt, ami által biztosítható a hosszú távú
és sikeres, zavartalan működés.
Még ma is emlékszem az első táborra, amely szerintem meghatározója
volt az alkotótábor későbbi történetének. Emlékszem a közösen elkészített
és jóízűen elfogyasztott, kerámiaégető kemencében sült kenyérlepény illatára. Ez volt az első táborzáró „extra” uzsonnája, és egyben a következő tábor
útravalója. Hogy miért? A kenyér tésztájának alapanyagát Véninger Margit
hozta, és szerintem olyan kovászt rakott bele, melyet ő is
régóta őrzött. Ezt a kovászt
akkor én gondosan elraktam,
hogy sokáig megmaradjon, és
még rengeteg kenyérlepény
készülhessen a segítségével.
Egy visszajáró táborozót
megkérdeztem, miért jó ebbe
a táborba járni, s ő így fogalmazott: „Szerintem, aki egyszer itt táboros volt, örökké
táboros gyerek marad.”
4. kép.	A húsz évvel ezelőtti maroknyi csapat az
emlékezetes kenyérlepény elfogyasztása
Nemcsak a fiatalok és
közben
a szülők körében, helyi és
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kistérségi szinten, hanem szakmai körökben is jól ismert a táboroztatási tevékenységünk, amelyet szeretnénk tovább népszerűsíteni.
CÉLJAINK ÉS SZÁNDÉKAINK
Ma már az alkotótábor egyfajta hagyomány a településen. Megszervezésében
vannak ugyan komplex céljaink is, de közülük a legfontosabb az, hogy lehetőséget teremtsünk a jó manuális képességgel rendelkező gyerekek számára
kézügyességük fejlesztésére. Az alkotótábor lehetőséget teremt a művészetet
kedvelők számára a fejlődésükhöz, másoknak pedig segít abban, hogy művészetkedvelőkké váljanak. Ezt bizonyítja, hogy táborosaink közül többen is
bekerültek valamely művészeti képzésbe, vagy a táborban készült alkotásokkal
pályázatokon, versenyeken számos esetben nyertek díjakat.
A választott szakterületek megismerésével a művészetekhez is közel kerülnek, a táborban szerzett ismeretek, tapasztalatok pedig úgy épülnek be a mindennapokba, hogy (reméljük) művészetszerető felnőttekké válnak.
Célunk továbbá a művészeti tehetséggondozás, a tárgy- és a környezetkultúra iránt fogékony gyermekek öntudatra nevelése, az alkotás örömének átadása, melyek kiegészítik a művészeti képzést, és lehetőséget adnak a képességek
teljesebb kibontakoztatására.
Az önkifejezésre, önmegvalósításra is nagy hangsúlyt helyezünk, és úgy
gondoljuk, hogyha az alkotásban örömüket lelik a gyerekek, ha gazdagítjuk a lehetőségeiket és ilyen irányú elfoglaltságukat, ha megismertetjük őket
a művészetekkel, akkor biztosak lehetünk abban, hogy személyiségük és magatartásuk is harmonikusabban fejlődik.
TÁBORTÖRTÉNET
Az alkotótábor szakmai, személyi és tárgyi fejlesztése évről évre, lépésről lépésre alakult. A kidolgozott táboroztatási szabályzat, a tudatos tervezés és
a folyamatos fejlesztés eredményeképpen jutottunk el a mostani állapotig. Természetesen ez sem végleges, de szervezeti kultúránk része lett e közművelődési tevékenység és megszervezésének gördülékenysége. Úgy gondolom, a tábor
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hosszú távú működését elsősorban a mindenre kiterjedő odafigyelés, az alapos
és gondos szervezés biztosítja. Az évek alatt kitalált és megvalósított szervezési és oktatási ötletek azóta állandósultak, hagyománnyá váltak.
Az első ilyen hagyomány a résztvevők körének és a hozzá szorosan kapcsolódó időpontválasztásnak a kérdése. Azt gondoltuk, ne szabjunk határt sem
lakóhely, sem életkor szerint. Bár természetesen van egy alsó korhatár, amely
a betöltött 6. életévre vonatkozik.
Az alkotótábor híre már az első évben messze túlszaladt a város határain.
Ugyan a táborosok döntő többsége gödi, de voltak már erdélyi és felvidéki alkotótáborosaink, és sokan járnak át a környező településekről is. Vannak, akik
gyermekeik nyaraltatását a tábor nyitásához igazítják, az ország vagy éppen
a világ távolabbi részeiről ekkor küldik a gödi rokonokhoz. A kiszámíthatóság
érdekében ezért az időpontot állandósítottuk, mely minden évben július első
két hete.
Már az első évben azt tapasztaltuk, hogy a szülők minden délután nagy izgalommal várták az aznapi munkákat. Ekkor döntöttünk arról, hogy a tábor
továbbra is bejárós rendszerű legyen. Az alkotótábort nem tudjuk és nem is
szeretnénk más helyszínen megvalósítani. Egyrészt azért nem, mert a felszerelt alkotóműhelyeket nem tudjuk költöztetni, másrészt pedig a bejárós formájú táborok hívei vagyunk, ahol a gyermek a délutánját, estéjét a családja
körében tölti. A bejárós rendszerű alkotótábor számos előnye mellett tehát
a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermek naponta viszi haza és osztja
meg családjával az élményeit, a tanultakat, amellyekkel szinte bevonja családját a tábor életébe. Ezt igazolják azok az esetek, amikor a család valamely
tagja az aktuális feladathoz kapcsolódó tárgyat hoz be és meséli el az azzal
kapcsolatos emlékét, élményét. Ezek nagyon kedves, maradandó élményt jelentenek a táborosok számára. A szülő naponta követheti gyermeke munkáját.
Többször fordult elő az is, hogy a szülő is bekapcsolódott egy-egy feladat elkészítésébe, vagy egy-egy művészettörténeti korszak megismerésébe. S titokban
árulom el, hogy voltak felnőtt táborozóink is, akik azért töltöttek el nálunk pár
napot, hogy abból a bizonyos „kovászos lepényből” ehessenek.
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Az első alkotótábor sikeres megrendezése után olyan nagyfokú volt a tábor
iránti érdeklődés, hogy a második évben még három osztályt töltöttek meg
az alkotni vágyó gyermekek. A kerámia oktatása mellett indult a rajz-, a tűzzománc- és a textilosztály is. Ehhez azonban a feltételeket is meg kellett teremteni. Pályázati forrásból vásároltunk elektromos és mechanikus korongokat,
később mángorlót és fülprést, a művelődési ház pincéjében kialakítottuk a kerámiaműhelyt. Szintén pályázati pénzből megvásároltuk a tűzzománc-égető
kemencét, a textil szövéséhez pedig a szövőkereteket. Fontos feladatomnak
tekintem, hogy minden feltételt megteremtsek azért, hogy mosolygó, vidám,
elégedett és délutánonként kellőképpen fáradt gyerekeket lássak körülöttem,
akik azért dolgoznak, hogy megvalósítsák mindazt, amiről esetleg azt gondolták az elején, hogy szinte lehetetlen.
Törekszem arra is, hogy komfortos és kulturált környezet várja a gyerekeket.
Elsősorban klimatizált helyiségek, hogy a nyár kellős közepén egy tetőteres művelődési házban, a kemencéktől felfűtött helyiségekben is nyugodtan lehessen
dolgozni. Két helyiség klimatizálását pályázati forrásból oldottuk meg, azonban
a színházterem szellőztető rendszerének felszerelése még előttünk áll.
Az oktatáshoz a feltételek megteremtése bizony sokszor fejtörést okozott.
Ez ma sincs másképp: minden pályázati lehetőséget megragadunk, minden
támogatást, felajánlást szívesen fogadunk. Az alapelvünk az, hogy jól dolgozni
csak jó szerszámokkal, jó felszereléssel és minőségi eszközökkel, anyagokkal
lehet. Az alkotótábor más, mint a hagyományos értelemben vett iskolai oktatás.
Itt olyan eszközöket, anyagokat, technikákat és ábrázolási módokat is kipróbálhatnak a gyerekek, amelyek izgalmasan érdekessé teszik a foglalkozásokat,
és szinte észrevétlenül épülnek be a tudatukba a művészeti ismeretek, a művészet szeretete, az alkotás öröme. A két hét alatt csak ez köti le az idejüket és
a figyelmüket. Közben észrevétlenül „tanulnak”. Lényegesnek tartjuk azt is,
hogy a gyerekek tanuljanak meg közösségben munkálkodni és alkalmazkodni
a társaikhoz. Fontos az érzelmi motiváltság, a nemes emberi tulajdonságok
formálása, lelkük szépítése. Úgy legyenek részesei a tábornak, hogy ne érezzék
a munka terhét, csak annak örömét, hogy szép emlékeket, élményeket, ered-
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ményeket és tarisznyájukban
az általunk kívánt útravalót
vihessék haza.
Ezt segíti az a következő
állandósult hagyomány, hogy
minden évben egy, a csoportokat vezető tanárok által
meghatározott és elfogadott,
művészettörténetileg jelentős vagy kiemelkedő kort
és témát ismertetünk meg
a gyerekekkel. Jártunk már
a honfoglalás korában, ismerkedtünk a római, görög
és reneszánsz művészetekkel,
a sok ábrázolási lehetőséget nyújtó magyar mondák,
az egyiptomi kultúra és művészet világával, a népművészettel, magyar hírességek5. kép.	A magyar mondavilág művészete témájú
táborban íjászkodni is tanultak a gyerekek
kel, a természet és a művészet
kapcsolatával. Minden évben a meghatározott és egységes központi téma jegyében állítják össze a szaktanárok a programjukat, figyelembe véve a gyerekek egyéni adottságait, érdeklődését.
Már a második alkotótáborban megszületett a tábor neve és logója, melyet
a gyerekek által kiöntött festékpaca ihletett. Létrejöttek partneri viszonyaink is. Támogatták, szponzorálták tevékenységünket. Ennek az első esetben
az adott alapot, hogy elhatároztuk, a központi téma köré építve az első hét
közepén kirándulni megyünk egy, az adott téma megismeréséhez segítséget
nyújtó múzeumba. Az itt látottakat, hallottakat használják fel a gyerekek
rajzaik, kerámiáik, szobraik vagy éppen a tűzzománcaik elkészítésekor. Erre
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az alkalomra az összetartozásunk jeleként mindenki egy táboros logóval feliratozott pólót kapott ajándékba, melynek viselése a kirándulás idejére azóta is minden évben kötelező. Ennek több praktikus oka is van. Kezdetben
a Simex Kft., majd a Penta Kft., tíz éve pedig a Fétis Kft. készítteti el és
ajándékozza meg a gyerekeket e kedves és praktikus ajándékkal. Feledhetetlen
kirándulásaink alkalmával jártunk a nagymarosi Kálvária-hegyen, a visegrádi Mátyás Király Múzeumban, Zebegényben a Szőnyi Múzeumban, Szentendrén a Szabadtéri Múzeumban. A Nemzeti Múzeumban megtekintettük
a millecentenáriumi kiállítást, és a tűzzománc-osztály nagy örömére a magyar
királyok koronázási jelvényeit. Látogatást tettünk a Szépművészeti Múzeum
Egyiptomi Gyűjteményében, az Iparművészeti Múzeumban, a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Vácrátóti Botanikus Kertben. Vác város számos kiállítását
néztük meg, tanulmányoztuk templomainak építészeti stílusait. A magyar népélettel ismerkedtünk a Kacár- és a Fekete-tanyán.
A harmadik alkotótábor 1996-ban, a szobrász szakkal kibővítve 75 fős létszámmal indult. Ahogy bővült a szakok száma, úgy bővült a támogatók és segítők köre is. A gödi Fakusz barkácsbolt felvirágoztatta szerszámkészletünket,
a szobrászcsoportot ellátta mindenféle fúró, szúró, vágó, éles és hegyes szerszámokkal. Ők így támogatják a gyermekek alkotótevékenységét. De szólni
kell azokról a történetekről is, amikor a nagymamák süteményt csempésznek
a terembe, Guszti bácsi dinnyét ajándékoz a csoportoknak, ami némi felüdülést nyújt a nyári hőségben. A kertészkedő gödi nyugdíjasok kosárban hozzák
a gyümölcsöket, vagy éppen uborkát az uzsonnához, mondván: „Csak csináljátok, kedveskéim, nagyon ügyesek vagytok, annyi gyerek van, biztosan elfogy.”
Egy alkalommal az egyik nagymama azt kérte tőlem, áruljam el, milyen kenyeret és lekvárt adunk az unokájának, mert otthon nála ilyesmit nem hajlandó
megenni, pedig higgyem el, hogy tele van az éléskamrája. A válaszom az volt:
közösségben, társaságban, barátok között, agyagosan, gipszesen, vidáman és
nevetve még a lekváros kenyér is jobban esik. S tudtam, ebben a válaszomban
ott van az a bizonyos kovászos lepény íze, melyet a legelső táborban ettünk
együtt, közösen, jóízűen.
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Az első három alkotótábor során mindvégig tapasztaltuk, hogy a 6-8 éves kicsik számára szükség lenne külön foglalkozásra, hiszen ők bármennyire is érdeklődőek és kreatívak, nem bírják az egész napos megfeszített tempót. A negyedik
tábor ezért ismét bővült egy szakkal, a kiskézműves-csoporttal, ahol sokféle
anyaggal ismerkednek meg a gyerekek, játszanak, mesélnek, de legfőképpen
az ő tempójuk szerint haladnak. Ez lett az alkotótábor 6. csoportja.
A negyedik év volt az első, amikor már művészeti vezető segítette szakmai
előadásokkal, útmutatásokkal, tanácsokkal a csoportok szakmai és a gyermekek egyéni kreatív munkáját. Ezt a feladatot Prokai Gábor művészettörténész,
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus osztályvezetője azóta is önzetlenül végzi.
Az alkotótáborban hat csoportban folyt az oktatás 2005-ig: kerámia, kiskézműves, rajz, szobrász, textil és tűzzománc szakon. Ezzel megtöltöttük
a művelődési házat a pincétől a padlásig alkotó gyermekekkel. További szakok
indításának csupán a helyhiány szab határt, ennyi ugyanis a művelődési ház
foglalkoztató termeinek a száma.
Az alkotótábor történetének pontos ismertetéséhez az is hozzátartozik, hogy
a 2005. évben a 12. alkotótábor egy hetében ötvös szak is indult, mely szak
2006-ban felváltotta a textil oktatását. Ettől az időtől kezdve a kerámia, kiskézműves, rajz, ötvös, szobrász és tűzzománc szakon folyik a gyermekek oktatása.
Az alkotótábor mellett 2001-től a József Attila Művelődési Házban elindult a nyári táboroztatás ideje alatt a népi kézműves alkotótábor is. Tábort
szerveztünk a lószőrékszer-készítőknek és a gyöngyfűzőknek, az első időkben a képzőművészeti alkotótáborral párhuzamosan. Volt év, hogy teljességgel
a képzőművészeti alkotótáborba tagozódtak, de már akkor tisztán látszott,
hogy a népművészeti szakok oktatásának bevezetésére is nagy volna az igény.
A 10. jubileumi Képzőművészeti Alkotótábor alkalmával 2004-re hivatalosan
is meghirdettük az első Népművészeti Alkotótáborunkat lószőrékszer-készítő, gyöngyfűző, népi fazekas, kosárfonó-szálas szak (söndörgő) csoportokra,
melyek később a bőrös és a fafaragás szakokkal is kiegészültek. A hozzáértő
szakmai szervezés meghozta gyümölcsét, egy újabb lehetőséget teremtve arra,
hogy innovatív fejlesztéssel közművelődési tevékenységünk tovább bővüljön.
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A képzőművészeti alkotótáborunkban hat szak közül egyet választhatnak
a gyerekek akkor, amikor tavasszal beiratkoznak a táborba. A csoportlétszámokat – a zavartalan munka érdekében – 15 főben maximalizáltuk, éde sajnos volt olyan év is, amikor a minimum létszámot is meg kellett határozni.
Ha egy-egy szakra nem volt megfelelő számú jelentkező, akkor nem tudtuk
beindítani azt a csoportot. Az utóbbi években azt is tapasztaltuk, hogy a különféle vállalkozások által szervezett táborok kínálata nagy, a kereslet pedig
– sajnos az anyagiak miatt – csökken.
Az alkotótábor részvételi díja intézményünk tevékenységéből fakadóan
nem profitorientált. Kizárólag étkezési, kirándulási, anyag- és tandíjköltséget
kérünk a részvételért. Nem számoljuk fel a szakmai eszközök fejlesztésének
költségeit, hiszen ezeket pályázati forrásokból finanszírozzuk. Alaptevékenységünk közé soroljuk az alkotótábor megszervezését, ezért a szervezési költségekkel sem terheljük a családokat. Különféle kedvezményekkel is próbáljuk
elérni, hogy a pénzügyileg nehezebb helyzetben lévő családok is igénybe tudják venni a táborunkat. A testvéreknek kedvezményt adunk, és részletfizetési
lehetőség is van, egyéni megegyezés alapján.
Új gyakorlatokat is bevezettünk, és mindig törekszünk a további újításokra.
A 15. jubileumi alkotótábor alkalmával ösztöndíjat hirdettünk a kiemelkedő munkát végző táborozó gyerekek körében. Ennek értelmében az ösztöndíj
elnyerője jogosult a következő évben megrendezésre kerülő képzőművészeti
alkotótábor általa választott szakán díjtalanul részt venni. Minden csoportból egy, a legkiemelkedőbb munkát végző gyermeket jelölhetnek ki a többiek
maguk közül. Ők az ösztöndíjra jelöltek. Mivel a szakok egymással nem ös�szehasonlíthatóak, ezért a sorsra és a szerencsére bízzuk, ki legyen a hat jelölt
közül az, aki a díjat elnyeri. A tábor utolsó napján, a táborzáró rendezvényen
a hat csoportból tehát hat név kerül a lezárt borítékokba, melyből a jelenlévők
legfiatalabbika kihúzza azt a szerencsést, aki a következő évben ösztöndíjasként ingyenesen vehet részt az alkotótáborban. Ösztöndíjasok voltak: Hödl
Alíz, Érsek Laura, Wolfort Ágnes, Harmath Boglárka, Kis-Bartha Hunor, Felker
Hanna.
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A tábor fennállása óta hagyomány, hogy az alkotótábor befejezésekor táborzáró
kiállítást rendezünk. A József
Attila Művelődési Ház kamaratermében délután az összes 6. kép.	Ötévente utcabállal egybekötött, egész estét
betöltő jubileumi táborzáró kiállítást rendezünk,
csoport kiállítja a táborban
amikor „szülinapi tortákkal” ünnepeljük a tábor
készült minden alkotását.
fennállásának évfordulóját
Ennek a kiállításnak a megtervezésébe, kivitelezésébe a szaktanárok a táboros gyermekeket is bevonják.
A kiállítás „tiszavirág-életű”, mert csak néhány órán át várja a kíváncsi vendégeket. A kiállítás alkalmat ad arra, hogy a szülők, nagyszülők, testvérek és ismerősök megtekinthessék az összes gyermekalkotást. Lebontása után a gyerekek hazavihetik saját műveiket, hogy azok szobájuk díszeként még hosszú ideig
emlékezetükbe idézzék az itt töltött napok élményeit és hangulatát. A táborzáró
kiállításon a gyerekek és a szaktanárok saját munkájukkal ajándékozzák meg
a támogatókat, és mondanak köszönetet nekik.
A tíz nap alatt a kis csoportokból igazi közösségek válnak, barátságok kötődnek, szomorúan búcsúznak el egymástól, de abban a reményben, hogy jövőre újra találkoznak. Ebből is látszik, táboraink közösséget teremtő, összekovácsoló, identitást adó élményt jelentenek a gyerekeknek. Ötévente egész estét
betöltő programot szervezünk a táborzáráskor, s mindig annyi tortát fogyasztunk el, ahány éves a tábor. A jubileumi alkalmakat különféle koncertek és
a hajnalig tartó utcabál hangulata és forgataga színesíti.
Az utolsó napon történik munkánk talán legfontosabb lépése, az értékelés.
Még aznap kora este a szaktanárokkal közösen értékeljük az eltelt két hetet.
Ekkor történik a szaktanárok és a munkatársak tapasztalatainak vagy esetleges problémáinak a megbeszélése, amelyek megoldásra várnak, vagy további
újítások bevezetését tűzik ki, és adnak feladatot az elkövetkezendő évre. Ekkor
határozzuk meg a következő évi tábor központi témáját, a kirándulás helyszínét, további fejlesztések lehetőségeit, feladatainkat.
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TANÁRAINK A MINŐSÉG GARANCIÁI
Olyan képzőművészeti alkotótábor létrehozását álmodtuk és valósítottuk meg,
amelyben képzett tanárok és művészek tanítanak, akik a szakmai ismeretek
mellett pedagógiai gyakorlattal képesek a gyerekekkel megszerettetni a művészeteket. Azt a tényezőt tartjuk a legfontosabbnak a munkánk során, hogy
kik és milyen céllal tanítanak, oktatnak az alkotótáborban.
Ezért szeretném bemutatni a jelenleg működő csoportokat és szakoktató tanárainkat.
KERÁMIACSOPORT

Vezeti: Véninger Margit keramikus, az alkotótábor alapító tanára.
A tábor létrehozása óta vezeti a kerámiacsoportot. Kerámia készítésével 40
éve foglalkozik, ezen belül kerámiakészítést tanít. Zebegényben a Nemzetközi Ifjúsági Művésztelepen 12 évet tanított.
További alkotótáborok:
Speciális Művészeti Műhely, Fadd-Dombori (3 év)
Szőnyi Alkotótábor, Budapest IV. ker. (9 év)
Széchenyis Alkotótábor, Dunakeszi (2 év)
Szakköri foglalkozásokat tartott Dunakeszin a Széchenyi István Általános Iskolában 20 éven keresztül. Művészeti oktató tanárként Budapesten a Szőnyi
István Általános Iskolában tanított kerámiakészítést 1-8. osztályos művészeti
tagozatos osztályokban 12 évig, a Pestújhelyi Közösségi Házban 3 évig, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 2 évig. Gödön a József Attila Művelődési Házban több mint 25 éve működik az általa vezetett kerámia szakkör.
Jelenleg a budapesti IV. és XV. kerületi óvodások és iskolások részére tart foglalkozásokat. Számos egyéni kiállítása mellett külföldi csoportos kiállításokon állította ki műveit, szakmai versenyen 1990-ben Salzburgban, 1991-ben
Hongkongban vett részt.
Az alkotótáborunkban, a kerámiacsoportban a síklaptól a mázas kerámiáig
megismerteti a gyerekekkel a kerámiakészítés folyamatát. A feladatokat úgy építi egymásra, hogy az agyagot megismerni kívánó, és a már gyakorlott tanulók
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7. kép.	A korongoknál Mráz Borbála
és Salamon Eszter

RAJZCSOPORT

is eredménnyel tudják azokat
megoldani. Játékos feladatokkal, agyagjátékok, dísztárgyak, használati tárgyak
készítésével teszi érdekessé
azt a programot, melyben felületalakítás, edénykészítés,
korongolás, mázazás, égetés,
figurakészítés szerepel. Mindezek által megismerik a gyerekek az agyag sokféle tulajdonságát és felhasználhatóságát.

Vezeti: Garami Mária rajztanár, a tábor alapító tanára.
Az alkotótábor létrehozása óta oktat rajzot, s vezeti a rajzcsoportot. Esztergomban végezte a Tanítóképző Főiskolát. Később Szegeden kémia- majd
rajztanári diplomát szerzett. 1968 óta tanít általános iskolában, az alapfokú
képzőművészeti oktatásban.
A Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület ügyvezető
elnöke. Mint grafikus az önálló bemutatkozások mellett
számos csoportos kiállításon
is részt vesz. Nagymaroson
él, ahol a megkapóan szép
vidék és az emberszeretet határozzák meg témaválasztásait. Akár a táj, akár az ember
a modell, mindenben a szépséget és a harmóniát keresi. 8. kép.	A rajzcsoport alkotásai a táborzáró kiállításon
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A megjelenítéshez a grafika
eszközeit alkalmazza a legszívesebben, de szívesen készít akvarelleket is.
Az alkotótáborban a rajztudás elmélyítését és gyakorlását
szolgálja az az általa összeállított feladatsor, amely tartalmaz portrét, tárgy
ábrázolást,
külső térrajzot és tanulmányrajzot. Mindezek megvalósítása különböző grafikai technikákkal történik.
Véninger Margitot és Garami
Máriát 2013-ban, a 20 éves
jubileumi alkotótábor alkalmával Markó József polgármester
díszoklevéllel tüntette ki.

9. kép.	A XX. jubileumi ünnepség. Markó József
polgármester díszoklevéllel jutalmazta az
alapító tanárokat. A képen balról jobbra:
Markó József polgármester, Véninger Margit
és Garami Mária alapító tanárok, Szabó Zsuzsa,
a művelődési ház igazgatója, Prokai Gábor
művészettörténész, a tábor művészeti vezetője

TŰZZOMÁNC-CSOPORT

Vezeti: Majoros Klára
Közel 25 éve foglalkozik tűzzománc készítésével. Munkái
rendszeresen szerepelnek önálló és csoportos kiállításokon, és külföldre is eljutottak.
1999 óta igyekszik átadni
tapasztalatait a gyerekeknek,
megismertetni velük ezt a varázslatos és változatos tech-

10. kép.	A tűzzománc-csoportban a rekeszzománc
készítését is megtanulhatják a gyerekek

281

nikát. Tanítványai több alkalommal vettek részt országos kiállításokon, ahol
díjakat is nyertek. Első tanítványai közül többen választottak művészeti pályát, vagy kikapcsolódásképpen, hobbiból jelenleg is foglalkoznak tűzzománc
készítésével. A tűzzománc valójában törékeny üveg, ennek ellenére örökéletű.
Ez a mesterség mintegy 4-5 ezer éves múltra tekint vissza: már az egyiptomiak, a föníciaiak és a kínaiak is alkalmazták díszítésre. A fém és az üveg
együttese a tűzben csodákra képes, – változatos színeivel mindenkit rabul ejt.
A gyerekek a tábor két hete alatt belekóstolhatnak ebbe a varázslatos technikába, megismerkedhetnek az anyaggal az egyszerű alapoktól kezdve egészen
a több ezer éves rekeszzománc-technikáig, amire nagyon kevés helyen van
lehetőségük. A tábor igazi kikapcsolódást nyújt azoknak, akik szeretnének
valami szépet alkotni az ősi magyar motívumkincsből merítve, és képesek ennek érdekében a figyelmes, pontos munkára. Ebbe a csoportba csak 10 éven
felüliek jelentkezhetnek.
SZOBRÁSZCSOPORT

Vezeti: Sándor János
Kolozsváron a Képző- és Iparművészeti
Egyetemen végezte tanulmányait 1985. és
1990. között, majd Budapesten a Képzőművészeti Egyetemen tanult 1990-től 1993-ig.
Jelenleg a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanít vizuális nevelést.
Nyaranta nemcsak nálunk Gödön, hanem
Zebegényben is tanít szobrász szakon.
A hagyományos szobrászati technikák mellett foglalkozik báb- és jelmezkészítéssel, valamint térbeli színhelyek modellezésével.
A gyerekek a plasztikai megformálás által
élményszerűen elevenítik meg azt a történelmi kort, amely az alkotótábor aktuális témája.
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11. kép.	Egy emlékezetes kiállítás
alkotásai

KISKÉZMŰVES-CSOPORT

Vezetik: Siket Bernadett és Nádai Dávid
Mindketten az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar tanító szakán végzett oktatók. Dávid
ének-zenei műveltség, Bernadett pedig vizuális nevelési műveltség szakterületen végzett
tanító. Mindketten – egymást kiegészítve
– gondoskodnak arról, hogy a legkisebbek is
olyan betekintést kapjanak a magyar kultúra,
azon belül a képzőművészet, valamint kézművesség világába, hogy azt játszva, élményekkel
gazdagon tudják megélni. Bernadett Véninger Margit tanítványa, azaz táborozóból lett
képzett szakoktató, aki azt a hagyományt és
szellemiséget viszi tovább és képviseli, ame- 12. kép.	Az egykori tanítványból
lett szobrásztanár, Siket
lyet annak idején mi megálmodtunk.
Bernadett alkotása
Az alkotótáborunkban erre a szakra azok
a gyermekek járnak, akik még életkoruknál fogva nem képesek az egész napos
intenzív munkára. A napi foglalkozások során itt a gyerekek megismerik, hogyan használják fel a természetes anyagokat, gyapjút, nádat, agyagot, bőrt és
még sok más egyebet. Pihenésként sétálnak, mesélnek, játszanak.
ÖTVÖSCSOPORT

Vezeti: Lengyel Boglárka
Az egri Eszterházy Károly Főiskolán végzett rajz-vizuális kommunikáció
szakon, valamint a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola ötvös szakán.
Közel 15 éve foglalkozik gyermekek oktatásával szakkörökben, táborokban.
Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátora.
A tábor stílusában és hangulatában a mindenkori témához kapcsolódva
készítenek különböző ékszereket, játékokat, ötvöstárgyakat. A táborok során
a gyerekek készítettek rézveretes kódexet, tarsolylemezt, jellegzetes motí-
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vumokkal díszített nyak- kar- és fülbevalót.
Megismerkednek a maratás, a domborítás és
a dróthajlítás technikáival. Ebbe a csoportba
csak 10 éven felüliek jelentkezhetnek.
TOVÁBBI TANÁRAINK
Visszaemlékezésünkben bemutatjuk azokat
az oktatókat, művészeket is, akik az eltelt 20
év alatt az alkotótáborban korábbi szakoktatóként áldozatos munkával tanították a gyermekeket, amit családi helyzetük vagy szabadidejük ma már nem tesz lehetővé.
Csiki Lóránt és Sári Adél kézművesek
13. kép.	Rézdomborítás az ötvös
szakon
1990 óta vezetnek kézműves-foglalkozásokat, táborokat, kézműves bemutatókat. A szívükhöz mindig is a népi kultúra, a népi kézművesség állt közel, ezért foglalkozásaik is a népi kultúrával
összhangban zajlanak. Igyekeznek kizárólag környezetünkben fellelhető természetes anyagokat használni alapanyagként, a természetet ezáltal mind közelebb hozva a nevelkedő nemzedékhez a mai „elműanyagosodott” világban.
A képzőművészeti alkotótábor „kiskézműves” résztvevőinek ebben a szellemben, életkori sajátosságaiknak megfelelően, a mindenkori témához igazodva
adták át tapasztalataikat 13 éven keresztül, a népi kultúra több területét érintve (népmese, néptánc, népdal, népi játékok és a tárgyalkotó népművészet). Két
lányuk, Boróka és Virág több alkalommal tevékenyen segítette munkájukat.
Nemcsak gyerekekkel foglalkoznak, hanem próbálják tapasztalataikat továbbadni gyerekekkel foglalkozó pedagógusok és a szociális szféra megan�nyi területén dolgozó, kliensekkel foglalkozó szakemberek számára is. Akkreditált tanfolyamaikon a résztvevők megtanulhatják a kézműves szabadidős
tevékenységek szervezését, tervezését, lebonyolítását, így eljuttatva tudásukat
fogyatékos és egyéb hátrányos helyzetű embertársaink számára is.
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Farkas Éva iparművész
Tíz éven keresztül vezette az alkotótáborunk textil-gobelin szakát, ahol a tábor ideje alatt megismerkedtek a gyerekek a szövés alapjaival. Megtanulták
a vászonkötést, a szőttes technikát, a csomózást, valamint a gobelinszövés
alapjait. A gyerekek szövőkereteken, szövőszéken dolgoztak, munkájukhoz
színes terveket is készítettek.
A Magyar Iparművészeti Főiskola Textil Tanszékének gobelin szakán végzett, mint iparművész. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt az ország
több városában, de Olaszországban, Svédországban és Kuvaitban is állított ki
gobelineket. Közgyűjteményekben is láthatóak munkái. 1988-ban és 1996ban Biennálé-díjban, 1987-ben IDEA-díjban részesült.
Czadró Katalin rajztanár
Az alkotótábor első tűzzománc oktatója volt 1995-ben. A Tanárképző Főiskolát magyar-rajz szakon végezte. 1970-től több mint három évtizedig tanította
a fiatalokat szépre-jóra, a művészetek szeretetére. A Németh László Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény alapító művészeti tanára, ahol 15 évig
vezette a tűzzománc szakot. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
tagja. Saját zománcmunkáival több hazai és külföldi kiállításon is részt vett.
Szendrei Judit tűzzománcos
1996-tól 1999-ig vezette az alkotótábor tűzzománc osztályát. Az élet véletlen
játékaként kezdett el foglalkozni a tűzzománcozás technikáival 1975-ben. Napközis nevelőként dolgozott egy iskolában, amely kapott ajándékba egy kemencét. Kíváncsi lett rá, mit lehet vele kezdeni. Az első években tanulva tanított,
de akadtak segítői is. Somogyi József szobrászművész és dr. Feledy Balázs műtörténész segítségével jutott el Kátay Mihályhoz és Sisa Józsefhez. Tőlük tanulta
a legfontosabb alapokat. 1977-től Zebegényben a Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola hallgatója, 1986-tól az Ifjúsági Szabadiskola tűzzománc osztályának tanára lett. 1999-től több egyéni és csoportos kiállításon is részt vesz.
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Lengyel István szobrászművész
Az alkotótábor 3. és 4. évében az alkotótábor első szobrász oktatója volt.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett. 1978-tól rajzot tanít Dunakeszin. 1989 óta a Pest Megyei Képzőművészeti Tehetségfejlesztő Központ
vezetője és szobrásztanára. Több egyéni és csoportos kiállításon is részt vett,
és számos köztéri alkotással is büszkélkedhet.
Németh Viktória lószőrékszer-készítő
Amikor a „hagyományos” kézműves-foglalkozások egy részét már elsajátította
– a gyöngyfűzéstől a tűzzománc készítésig –, kíváncsiságát a lószőrből készült
különleges ékszerek keltették fel. A lószőrékszer-készítés alapjaival 1995-ben
ismerkedett meg, a Németh György népművész vezette táborban Dunakilitin.
Azóta kisebb-nagyobb szünetekkel rendszeresen készít lószőrékszereket. 2001
óta igyekszik másokkal is megismertetni a lószőrékszer-készítés fortélyait
a gödi Ifjúsági Képzőművészeti, később a Népművészeti Alkotótábor keretein
belül.
Győző Eszter művészettörténész
BME Építészmérnöki Kar, műemlékvédelmi szakmérnök, majd a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett művészettörténész. Szabadidejében általában ásatásokon dolgozik, valamint tűzzománc
ékszereket, rajzokat készít.
Az alkotótáborban Lengyel Boglárkát helyettesítette az egyik nyáron, az ötvöscsoport vezetőjeként.
Tóth Andrea
Óvónő. Közel tíz éve foglalkozik kézműves technikák tanításával, elsősorban gyöngyfűzéssel. A népművészeti alkotótábor gyöngyfűző szakát oktatja.
Rendszeresen tart játszóházi foglalkozásokat, s kiállításokon vesz részt munkáival.
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Bartha Katalin kézműves
Népi játszóház vezető, bábszínész. A Kolibri Színház tagja volt hat évig, később elvégezte a népi játék- és kismesterség szakoktató-képző iskolát, s azóta
foglalkozik gyerekek kézműves oktatásával.
ZÁRSZÓ
Köszönetet szeretnék mondani a gödi József Attila Művelődési Ház művészetek iránt elkötelezett csapatának, azaz minden munkatársamnak, akik fontosnak tartják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, áldozatos, kitartó
szervezőmunkával, utánajárással példásan gondoskodnak arról, hogy az alkotótábor csoportjai részére rendelkezésre álljon minden, ami szükséges a zavartalan működéshez.
Munkatársak: Bognár Noémi, Czinóber Klára, Droppán Györgyi, Farkas
Csaba, Fodor Imréné, Kissné Csekő Erika, Mohai Ildikó.

14. kép. 20. jubileumi csoportkép – 2014
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Továbbra is várjuk azokat az alkotni vágyó gyermekeket, akik a művészetek
kalandos és mesés világába vágynak.
Bátorítok mindenkit arra, hogy látogasson el hozzánk július első két hetében, s legyen részese annak a megfogalmazhatatlan csodának, amit mi is
átélünk, immár húsz éve.
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Simon Tamás

Az alsógödi dunai sportház
története
Az összefogás erejével

E

gyike voltam 1983-tól a Gödi Kajak-Kenu Szakosztály
első sportolóinak. 1993-ban Sinkó Lászlóval kezdeményeztük a Kajakkal az Egészségért Alapítvány létrehozását és a Göd Kupa kajak-kenu verseny elindítását.
Írásom célja a gödiek értékteremtő képességének bemutatása. Hogyan valósulhatott meg a rendszerváltás után a sportbarátok álma
közösségi társadalmi munkában. Bár a szűk keretek között
írásomban nem lehetséges a kajak-kenu szakosztály történetének bemutatása, úgy gondolom,
szép példával szolgálhat a gödi
ifjúság számára. Nem lehetett
kihagyni a rengeteg segítő közül
számos név megemlítését a teljesség nélkül, amelyért ezúton 1. kép. Kutner László grafikája a 30.
kérek elnézést a kimaradtaktól. évfordulóra
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VOLT EGYSZER EGY CSÓNAKHÁZ…
A sportház története 1995-ben kezdődött, amikor Kammerer
Judit szakosztályvezetőtől lehetőséget kaptam a kajak-kenu
szakosztály munkájának további irányítására. Ezt megelőzően
– jórészt Kammerer Zoltánnak köszönhetően – a szakosztály
már számos kimagasló, országos eredményt ért el az ifjúsági
korosztályban. Bár Zoli eredményei szép reményeket csillantottak meg számunkra, mindannyian úgy gondoltuk, hogy
a fejlődése érdekében tovább kellett lépnie egy nagy egyesület
és a világsikerek felé.
Sinkó László – Simi – ekkor már két éve végezte edzői munkáját mintegy 40 kisgyerekkel. És bár a csapat rendkívül lelkes
volt, tudtuk, hogy az akkori helyzet nem tette lehetővé a hos�szú távú eredményes munkát és a Kammerer Zoli által elért
eredmények folytatását.
Ebben az időben ugyanis a körülmények a csónakháznál elkeserítőek voltak. A tető sok helyen lyukas volt, a víz számos
helyen befolyt. A nagyon rossz állapotú régi ajtók, ablakok
nem voltak alkalmasak egy korszerű hajópark tárolására, védelmére.
Ekkor döntött úgy az akkori csónakmester és körzeti képviselő Vajda István, hogy segítőivel (Sinkó László, Balogh
László – Kalóz Jack – és Úrfi András) megpróbálják megjavítani a csónakház tetejét. Ilyés Gizella alpolgármester asszony
támogatását követően több hetes áldozatos munkával elvégezték a csónakház tetőlécezésének javítását, és átrakták, kiegészítették a teljes cserepezést. E társadalmi munka volt az első
lépés a fejlődés irányába, hiszen megmutatta számunkra, hogy
szerény anyagi helyzetben is lehetséges nagyot alkotni.
A tető javítása után azonban továbbra sem volt megoldott
az öltözők kérdése, a 40 gyermek 2 x 10 négyzetméteren, egy-
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más hegyén-hátán volt kénytelen öltözködni, ami a tél beköszöntével tarthatatlanná vált. Válaszúthoz érkeztünk. Dönteni
kellett arról, hogy pénz hiányában feladjuk-e álmainkat, vagy
valamilyen módon megpróbáljuk hosszú távra kialakítani egy
nagy létszámú – a gödi gyermekeknek vízisport-lehetőséget
nyújtó – kajakos szakosztály működési feltételeit.
A helyzet eléggé kilátástalannak tűnt, mivel a sportegyesület akkori anyagi keretei semmilyen fejlesztést nem tettek lehetővé. A befolyó díjak és egyéb juttatások alig fedezték az edző
minimálbérét és a kísérő motorcsónak benzinköltségét. Reményt adtak azonban a Kajakkal az Egészségért Alapítvány
(Fodor Balázs elnökletével, Stinglinczné Klári, Szaszákné Nelli,
Simon Tamás, Nagy István és a kajakos szülők) által megrendezett Göd Kupák, amelyeket szülői szervezésben és a helyi
vállalkozók támogatásával az előző években több ízben is
nagy sikerrel rendeztek meg.
További lehetőség adódott számunkra, amikor 1996-ban
Tóth Békés Zoltán vette át a Gödi Sportegyesület irányítását.
Az ő, valamint munkatársai, Mészáros Emília és dr. Horváth
László égisze alatt gyökeres változás indult el az egyesületben. Zoli bácsi – aki korábban a SENIOR Váci Kötöttárugyár
igazgatójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a német
Adidas céggel kötött szerződés létrehozásában és ezen keresztül a gyár felfuttatásában – szolgáltatói alapon képzelte el
az egyesület működésének fellendítését. Ennek az iránynak ma
is érvényes célja, hogy a Gödi Sportegyesület Göd város életében úgynevezett „sportszolgáltatóként” működik, s fő célja
az általános iskolás gyermekek sportolásának megszervezése.
Szerencsés módon szakosztályunk elképzelései – azaz minél
több gödi gyermek megismertetése a kajak-kenu sporttal – ily
módon beleillettek az egyesület programjába. Már csak azt
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az „apró” problémát kellett megoldanunk, hogy akkoriban az egyesületnek
sem volt pénze fejlesztésre.
Ennek ellenére lelkes kis csapatunk úgy döntött, hogy megpróbálja a lehetetlent, és amennyiben az egyesület képes biztosítani az anyagok nagy részét,
társadalmi munkában építjük fel új sportházunkat. Ezzel a megbízással jelentkeztem Tóth B. Zoli bácsinál, akinek felvázoltam terveinket az öltözős,
zuhanyzós, konditermes sportházról. Arra a kérdésére, hogy miből is fogjuk
ezt megépíteni, elmondtam neki, hogy a szülők és a sportbarátok munkájára
számítunk. Az egyesülettől az anyagokra kérünk támogatást, melynek összegét az akkori árakon kb. 1,5 millió Ft-ra becsültem. Szerencsénkre Zoli bácsi
teljes mértékben azonosult célunkkal. Így, a meglehetősen optimista becslésemet nem sokáig vitatta, sőt a későbbi költségnövekedések ellenére is mindvégig maximálisan támogatta az építkezést. A Gödi SE beépítette ezt az ös�szeget az Önkormányzattól kért éves támogatási igényébe, illetve kezdetben
a labdarúgó szakosztálytól a Nyilas Elekért kapott bevételből is kaptunk egy
jelentős, a későbbi éves költésvetéseknél visszatérített összeget. A Gödi Önkormányzat, Bognár László polgármester és Vajda István képviselőnk szintén
külön támogatást biztosított számunkra a körzeti keretből. Most már hozzá
tudtunk fogni a konkrét tervezéshez. Az alaprajz kigondolásakor célom volt
egy konditerem és zuhanysoros, WC-s öltöző kialakítása mind a sportolók,
mind pedig a bérlők igényeinek kiszolgálására.
Ennyi támogatóval a hátunk mögött lelkesen fogtunk hozzá a megvalósításhoz. Azt persze előre nem tudtuk, hogy milyen küzdelmes évek várnak
ránk.
Már a statikusunk, Meszlényi Zoli bácsi segítségével végzett tervezés során
világossá vált számunkra, hogy a ház alapjánál jelentős talajvédelmi munkákra
lesz szükség. A sportházat ugyanis csak az összedőlt, régi melléképület helyére
tudtuk elhelyezni, mely alacsonyabban volt, mint a csónakház. Azért pedig,
hogy az akkori legmagasabbnak mért árvíz szintje fölé kerüljön az új sportház,
további jelentős töltési munkákat kellett elvégeznünk. (Sajnos akkor még nem
sejthettük, hogy milyen árhullámok jönnek 2006-tól.)
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Mire a tervek és az engedélyezés megtörtént, már november
végén jártunk. Az idő szorított, mihamarabb neki kellett fognunk az alapozásnak. És bár az időjárás hidegebbre fordult,
kis csapatunk nagy kedvvel vágott bele a munkába, – ugyanis
a szakosztály az első 10 évében még soha nem jutott olyan
lehetőséghez, ami a fejlődés irányába mutatott volna.
Persze ha már támogatta és jelentős pénzösszeget adott
az önkormányzat és a sportegyesület az építkezéshez, szigorúan kellett tartanunk azon ígéretünket, hogy magunk oldjuk
meg az a munkák elvégzését.
Emlékszem, amikor 1996. december 13-án, egy szombati napon 20 fős csapatunk négy kölcsönkért betonkeverővel
szállingózó hóesésben fogott hozzá az alapozáshoz, melynek
során a 22 köbméteres betonozást egy nap alatt elvégeztük.
Hogyan volt ez lehetséges kézi keverőkkel? Ennek is megvolt
a titka, amely a hajtóanyagban rejlett: Hamar Jani (későbbi
szakosztályvezetőnk) jóféle
házi pálinkája motivált minket. Németh Sándor „főerdész”
barátunk (rengeteg építési
anyag előteremtője) egész nap
döngölte az alap alatti sóderrétegeket, amelyekre a keverők öntötték az anyagot. Nem
csoda hát, hogy egy nap alatt
sikerült elkészítenünk az alapot. Így ezt az első évet sikeresen zártuk, és a beton, akár
egy nyugdíjas nagymama,
lassan kötögetett a hosszú téli
estéken.
2. kép. Alapozzuk a jövőt…
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3. kép. A Kőmíves Kelemenek…

4. kép. A mi koszorúzási
„ünnepségünk”…

5. kép.	Keverős csapatunk „Picike”
mellett
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A következő tavaszon, az első sikeren felbuzdulva, nagy önbizalommal vágott bele
szülői és sportbarát csapatunk a munkák
folytatásába. A falazás és a födémkészítés
mestermunkáját némi rábeszélés után Oláh
István építész barátunk vállalta. „Maltert,
téglát, málnaszörpöt!” – adta ki Pista a szokásos kőmíves jelszót, és bizony nagyon kellett
igyekeznünk, hogy minden anyagot idejében
a keze alá tudjunk adni. Emlékezetes volt,
amikor Jernei Gáborral a falakon sétálva, mint
egri hősök osztottuk szét (cipeltük ide-oda)
a 7 méteres vasbeton gerendákat.
Végül az utolsó napon a koszorú és a födém
következett. Reggel 6-tól két izomemberünk (Sómen – elhunyt barátunk, Soós Attila
és Szabó László, alias Ladzsifusz) a Jánosi
Nándortól kölcsönkapott negyed köbméteres
betonkeverőnél állták a sarat, azaz a cementet. Délutánra már sziléziai bányászok módjára döntögették a keverésenként két 50 kilós
zsák cementet a keverőbe, meghintve azt 80
lapát sóderral. (Itt megint Jani volt az ösztönzőnk, jóféle egri nedűvel…) Éjfélig tartó
gigantikus erőfeszítéssel, de igen emelkedett
hangulatban készült el a födém és a koszorú.
Ekkorra Kovács Gyula bácsi piaristás csapata már jó ideje várta, hogy mikor tehetik fel
végre a koronát az épületre. Aranyi Zoltán ácsmester, valamint az azóta már szintén a szakma tanítójává vált Markó Péter és ácstanuló

barátai nagy örömmel támogatták célunkat.
A Német Sanyi által fél áron megszerzett faanyagból kiváló minőségben készítették el
a lefordított bárkát szimbolizáló tetőzetet.
Az 1997-es, meglehetősen esős Göd Kupát már a szerkezetkész ház mentette meg.
A déli gulyásparti a csupasz falak között zajlott, sajátos hangulatot kölcsönözve rendezvényünknek.
Engem munkám 1997 végétől külföldre szólított, ezért meg kellett oldanunk az építkezés
további irányítását és a szakosztály vezetését.
Végül is Simivel Hamar Jánost sikerült „csőbe húznunk”. Jani vállalta és szívósan végig is
vitte a nagy cél teljesítését. Ebben az időben
a fő hangsúly az épület belső munkáin volt.
Elmondása szerint az első két hétben csak
a begyűjtött árajánlatok összesítésével, majd
pedig a beszerzésekkel foglalkozott. Itt említendő meg Fülöp József támogatása, amikor
némi könyörgés után a legolcsóbb piaci árakat
adta a víz-, gáz- és fűtésszerelési anyagokra.
A Lattman család biztosította a konditerem padlójára a porzáró festéket és a festési
munkát. Hasonlóan a külső vakolat anyagához, amelyet a Lattman Rezső meghívására
Göd Kupán járt vakolatgyártó cég képviselője, Zima Ildikó ajánlott fel. A színezés végül
a Viola család áldozatos munkáját dicsérte.
Barazutti Laci és Czapkó Miklós készítették
el a betonlépcsőt és válaszfalakat. A csapat de-

6. kép. Lelkesen cserepez a kajakos csapat

7. kép. Ugyan mit főznek ki a lányok?
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rűvel emlékszik arra, amikor a nehezen megvalósítható, meredek lépcsőt Laci és Miklós
mint „sebészprofesszorok” két napi méricskéléssel és három napi zsaluzatfúrás-faragással
alkották meg a legnagyobb „diszkréció közepette”. (Ugyanis a közelükbe sem szabadott
mennünk…)
Stiglincz Gyula és Jánosházi Imre (Imi bá’)
válaszfalazása során azonban „komoly” probléma adódott. Szaszák György csempéző
mesterünk a fal megtekintése után egy késő
este kétségbeesve hívta fel Hamar Janit az aggasztó hírrel, amely szerint „majdhogynem
le kell bontani az épületet”. Beszámolójából
kiderült, hogy a WC-ajtók befelé nyílnak,
8. kép.	Dolgozók ebédje – hű de
jólesik…
amely a bent lévő (be)szorulásához vezethet.
A helyzet részletes felmérése során a felek végül is arra jutottak, hogy a vendégek általában inkább be-, semmint kifelé menekülnek az ilyen helyiségek
környékén. Így az épület egyelőre megmenekült.
A válaszfalak elkészülte után izomemberünk, Sómen villanyszerelés ürügyén
még megpróbálta ugyan „szétverni” az épületet, amely azonban állta a sarat.
Ennyi „viszontagság” után Szaszák Gyuri végre hozzá tudott fogni a vizes
blokkok csempézéséhez. A munka a lépcsőhöz hasonló mérnöki alapossággal
készült el.
Papp Laci kőműves mester csapata végezte a vakolási munkákat és a támfal
építését. Az utóbbi a későbbi árvizek során mindig visszatartotta sportházunkat a Dunába omlástól.
Karaszek Ernő víz- és fűtésszerelő csapata nélkül ma fáznánk és szomjaznánk. Szakmári Lajos ajtói és csónakházi kapui nélkül ki-be járna a szél.
Horváth György sok anyagot szállított nekünk alsógödi Tüzép-telepéről. A belső tér kialakításában és a fuvarozásban Havas Tibi segített sokat. A Mészáros,
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Szabó, Czapkó, Mudri, Nánai, Bor, Muka, Karaszek, Lukács és
Kolozsvári családok pedig mindenütt ott voltak, ahol munka
adódott.
Már csak a közművek és a csónakházhoz vezető útburkolat
létrehozása volt hátra, melyek Kovacsik Tamás és Szél Márta
önkormányzati képviselők segítségével kerültek kiépítésre.
Köszönet illeti a Gödi Önkormányzatot, valamint számos
vállalkozót és céget, akik és amelyek közvetlenül, vagy a Göd
Kupa szponzorálásán keresztül közvetve támogatták az építkezést. S ne feledkezzünk meg a Scarabeus együttesről sem,
amely hosszú évek óta ingyenes koncertekkel emeli a Göd
Kupák színvonalát!
Külön szeretném kiemelni Sinkó László edző munkáját, aki
az egész építkezés során és utána hosszú évekig gazdája volt
az épületnek, végigdolgozva az építkezést és számtalanszor
elvégezve – a mások által talán „cikisnek” tartott, mégis elengedhetetlen – takarítási és rendrakási munkákat is.
A Dunai Sportházat 1998. augusztus 8-án az V. Göd Kupán
adták át, amelyről Balassa Tibor bácsi, a Gödi Körkép akkori
főszerkesztője (és két évig csónakmesterünk) így ír:
„Az ünnepélyes aktuson Tóth Békés Zoltán, a Gödi SE elnöke részletesen beszámolt azokról a hősies időkről, amikor
5 millió sportegyesületi forinttal, a lelkes szponzorok áldozatkészségével, valamint a fiatalok és hozzátartozóik munkájával
felépült a ma már (1998-ban) több mint 15 millió forintot érő
sportház. Dr. Bognár László polgármester vágta át a szalagot,
és felszólalásában boldogan megállapította: Göd nagyközség
polgárai bebizonyították az emberi összefogásból eredő munka becsületét és eredményét. A sportházat ezzel birtokukba
vették a gödi versenyzők, amely egyszer és mindenkorra immáron készen, gyönyörűen az övéké.”
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A Sportház elkészülte eredeti várakozásainkat is meghaladó mértékben lendítette
fel a kajakos szakosztályt.
Ebben nagy szerepet vállalt
Nagy Árpád és Barazutti László szakosztályvezető idején
a Dalnoki házaspár, Slezsák
Zsuzsa, Stiglincz Orsi, Csákány
Sándor, Traupert Ildikó, Lucó
Péter, valamint a Fajka,
Mihalik, Oláh és Vácai család. A konditerem, a zuhany
zós, WC-s öltözők nemcsak
9. kép.	Sportházunk az idei Göd Kupán
a sportoló gyermekek létszámának emelését tették lehetővé, de jó alapot adtak az amatőr túraszakosztály
Vida-Szabó Emese, Kóréh Ferenc, Soós Árpád és Horváth István vezetésével történt elindításához is. A jelenleg is aktív segítőknek köszönhetően (Németh István
– Putyu, Vasvári Ferenc, Horváth Szilárd, Seregi házaspár, Lukács István, Fidlóczky
Zsolt, Szabó László, Szabó Judit, Serfőző Ágnes) ma a szakosztályban mintegy 90
általános iskolás gyermek és 50 amatőr felnőtt tag sportol. A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya országosan is előkelő helyet vívott ki magának az utánpótlás-nevelő egyesületek között. Idáig 10 világversenyt nyert Gödről indult kajakossal
büszkélkedhetünk (emléktáblájuk az épület bejáratánál található).
Végezetül elmondható, hogy mára szakosztályunk kinőtte a jelenlegi sportház méreteit. Ezért dr. Horváth László, sportegyesületünk elnöke és Nagy Árpád szakosztályvezetőnk az elmúlt évben a Magyar Kajak-Kenu Szövetséghez
fordultak segítségért. Végül is az egyesület Kammerer Zoltán hathatós segítségével 15 millió Ft-ot kapott a bővítésre, amely az idén Markó József polgármester támogatása és védnöksége alatt reményeink szerint megkezdődik. De ez, és
a szakosztály teljes története már egy későbbi almanach témája lesz…
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Pásztor Balázs

A Dunát tanulmányozni kell!
A gödi Duna-kutató Intézet története

B

ár a Duna-kutató Intézet remélhetőleg nagy, a nemzetközi tudományos életben is eredményes jövő előtt
áll, s így a jövő nemzedékek is hallani fognak róla,
arra azonban már valószínűleg csupán a gödiek fognak emlékezni, hogy 1957-től 2014-ig itt, a Duna-parti városban volt
a központja. 2014 nyarától az ország legmagasabb szintű tudományos testületének, a Magyar Tudományos Akadémiának
Dunával foglalkozó tudósai már nem Gödre jönnek dolgozni,
– igaz, a tervek szerint az itt megkezdett hosszú távú kutatások nem maradnak félbe. Az intézet maga viszont Budapestre,
a Karolina útra költözött, az MTA Enzimológiai Intézetének
korábbi helyére.
A DUNÁT TANULMÁNYOZNI KELL!
A Duna-kutató Intézet jelenlegi „rangidős” gödi kutatója, Kiss
Keve Tihamér elmondása szerint az igény, a vágy arra, hogy
a Duna tudományos kutatás tárgya legyen, meglehetősen régi.
A vizek élővilágának kutatása mindig is fontos téma volt.
Ennek intézményi kereteket 1927-ben gróf Klebelsberg Kunó
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vallás- és közoktatási miniszter adott, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet megalapításával. Ezt ma már Balatoni
Limnológiai Intézet néven ismerjük, amelynek – mint a neve
is mutatja: a limnológia az édesvízi tavakkal, folyókkal foglalkozó tudományág – kifejezetten a hazai vizek biológiájának kutatása volt a fő célja. A tihanyi helyszín miatt azonban egyértelműen a Balaton, tágabb értelemben pedig a tavak
vizsgálata az első számú profilja, így hamarosan felmerült egy
folyóvizekre „specializálódott” intézet terve is. Melynek pedig
értelemszerűen valahol legnagyobb folyónk, a Duna mentén
lenne a helye. A világháború alatt, 1944-ben meg is született
a Magyar Duna-kutató Intézet Baján, ez azonban még a szervezés szakaszában megsemmisült, ugyanis bombatalálat érte
az épületet.
A történet 12 évvel később folytatódott, amikor is 1956ban, a Nemzetközi Limnológiai Szövetség (SIL) kongres�szusán, Helsinkiben megállapították, hogy Európában a tavakkal kapcsolatban elért tudományos eredményekhez képest
a folyók, különösen a nagy folyók kutatása hátrányt szenved.
A földrész folyói között a Dunát találták olyan állapotúnak,
amely viszonylag érintetlennek volt mondható, de fekvésénél,
méreténél és egyéb adottságainál fogva jól tanulmányozhatónak tűnt. Ezért határozták el egy nemzetközi Duna-kutató
közösség szervezését.
A SIL aktív tudósai között volt Dudich Endre professzor,
az ELTE Állatrendszertani Tanszékének vezetője. Magyar
részről ő kezdett el szervezkedni annak érdekében, hogy nálunk is létrejöjjön egy intézet. Ahogy a Duna-kutató Állomást
1999-ig vezető Berczik Árpád írja az intézet történetét bemutató összefoglalójában, Dudich Endre javaslatára a Magyar
Tudományos Akadémia az Eötvös Loránd Tudományegye-
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temmel együttműködve új kutatócsoportot állított fel. Az ilyen kutatócsoportoknak akkoriban nem volt szokás külön elnevezést adni, de a nemzetközi
kötelezettségekre való tekintettel az új kutatási egység nevet is kapott: így jött
létre az MTA Magyar Duna-kutató Állomás. A Dudich Endre által vezetett tanszéknek itt Gödön is voltak épületei, így az új szervezet ide költözött
a Huzella-kertbe.

1. kép. A
 Duna-kutató Intézet a Huzella-kertben működött egészen 2014 tavaszáig

Ez a történetileg és ökológiailag is érdekes Duna-parti terület eredetileg
Arany János fiának, Arany Lászlónak a tulajdona volt. A Huzella család tőle vásárolta meg, majd 1951-ben Huzella Tivadar – épphogy megelőzve az államosítást – a magyar államnak ajándékozta azzal a feltétellel, hogy a területen kutatási és oktatási munkát kell végezni. Nem véletlen, hogy a tudós ezt
a feltételt támasztotta: Huzella Tivadar neves immunológus, kutatóorvos volt,
aki laboratóriumokat hozott létre a kertben, sőt tudományos konferenciákat is
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tartott. Így került a kert, a rajta álló épületekkel és laboratóriumokkal együtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésébe. Az 1950-es években Biológiai Állomásnak nevezték ezt
a kutatóhelyet. Később ehhez csatlakozott az új MTA-intézet,
tudniillik akkoriban természetes volt, hogy az állami pénzből
működő állami intézeteket állami területeken építik fel. 1958ra lett kész az a szocreál stílusjegyeket viselő épület, amely
2014-ig otthont adott a Duna-kutató Állomásnak.
ÁTALAKÍTÁSOK
A kezdetekkor négy kutató és három laboráns dolgozott itt
Dudich Endre vezetésével. A 2010-es évekre azonban jelentősen megnőtt a létszám, – már nem is fértek el a gödi épületben a Duna-kutató Intézet munkatársai. Az évek alatt
több szervezeti átalakítás is történt, s a kutatóintézet neve is
megváltozott. Az Állomás növekedésével az intézmény előbb
(1977-ben) beolvadt a Vácrátóton működő, akkor még Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetnek nevezett akadémiai kutatóhelybe, s annak egyik osztályaként működött. A 2010-es
évek elején született meg az a gondolat, hogy legyen az országban egy hidrobiológiai központ, és egyúttal eldöntötték
azt is, hogy a Tihanyban működő Limnológiai Intézet mellett
legyen egy Duna-kutató Intézet és egy Tisza-kutató egység is.
Eközben azonban a Magyar Tudományos Akadémia is teljesen átalakult: a korábbi intézményhálózat helyett kutatóközpontokat alakítottak ki, többnyire a már meglévő intézetek
összevonásával. A Magyar Tudományos Akadémia több mint
50 különböző egységből állt azelőtt – összesen 40 kutatóintézménye volt. Ezek között akadt néhány egészen csekély
létszámú is, ráadásul az átláthatatlanságból adódóan fölösleges párhuzamosságok is előfordultak. Pálinkás József akadé-
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miai elnöksége alatt megváltozott az MTA
felépítése, s létrejöttek a kutatóközpontok. Az egyik az Ökológiai Kutatóközpont,
amelynek három intézet lett tagja: a Balatoni
Limnológiai Intézet, a vácrátóti Ökológiai és
Botanikai Intézet, valamint az egy esztendővel korábban megalakított Duna-kutató
Intézet. Az Ökológiai Kutatóközpont megbízott főigazgatója Báldi András lett. Elmondása szerint ebben az időben – bár az alapítás
idejéhez képest jócskán megnövekedett már
a kutatói gárda – a Duna-kutató Intézet még 2. kép. Báldi András
nem volt igazán „intézetméretű”, úgyhogy a legfontosabb feladat az volt, hogy
átszervezzék, átalakítsák, kibővítsék. Sikerült is jó szakembereket csábítani
a Duna-kutatóba, s megnövekedett a kutatói létszám. Történt még egy másik
fontos lépés is: a második legnagyobb folyónk, a Tisza vizsgálatára is létrejött kutatási egység, a Tisza-kutató Osztály Debrecenben. Ennek is be kellett
épülnie az intézetbe. Az említett átalakításokkal egy egészen nagyméretű, 3035 főből álló kutatóintézet jött létre a folyóvizek kutatására. A létszám növekedését azonban nem követte a kutatók elhelyezésének a megoldása: a Duna-kutató öt különböző helyszínen volt „szétszórva”. A Huzella-kerti épület teljesen
megtelt, ezért ideiglenes megoldásként egy házat béreltek Gödön a szomszéd
utcában. Mindemellett Vácrátóton, a másik intézet telephelyén is dolgozott
egy nagyobb csoport, néhány kutató pedig az ELTE lágymányosi épületeiben
rendezkedett be. És akkor még nem említettük a debreceni, Tiszát vizsgáló
osztály munkatársait...
A főigazgató szerint a helyzet mindenképpen tarthatatlan volt: változtatni kellett, hiszen nagyon nehéz így összekovácsolni egy együtt gondolkodó,
együtt dolgozó kutatói közösséget. Igaz, az internet megjelenése nagy segítséget jelentett: skype-pal, videokonferenciával kapcsolódtak össze a Duna-kutató Intézet munkatársai, s így tudtak tudományos üléseket tartani.
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Ezzel együtt a helyzet jól érzékelhetően tarthatatlan volt.
Folyamatosan napirenden voltak a fizikai szétszórtság megoldását célzó tervek, ugyanis – ahogyan Báldi András fogalmazott – „a kutatói közösség megerősödéséhez fontos a közösségi élet, hogy leüljenek a kutatók közösen teázni, gondolkodni,
„ötletelni” a Dunáról, a kovaalgákról, a globális klímaváltozásról vagy bármilyen egyéb felmerülő témáról. Ahhoz, hogy
egy szakmai műhely kialakuljon, nem elég a skype, ahhoz
rendszeres találkozás, együttlét, együttgondolkodás kell.”
KÖLTÖZÉS
A nagyobb épületbe, az egy helyre költözés tehát már régóta
eldöntött dolog volt, hiszen nem tud megfelelően működni egy
kutatóintézet úgy, ha munkatársai egy időben négy-öt telephelyen dolgoznak. A megfelelő szakmai együttműködéshez,
a rendelkezésre álló a források hatékony felhasználásához erre
mindenképpen szükség volt. A pontos hely azonban sokáig
kérdéses maradt. Az is felmerült például, hogy egy vadonatúj
épületet kap az intézet, – csakhogy ez nyilvánvalóan igen drága
megoldás, milliárdos projekt lett volna. Az akadémia vezetése ezért az MTA tulajdonában lévő ingatlanok felhasználásával kívánta megoldani a problémát. A megfelelő hely keresése
azonban évekig nem hozott eredményt. 2013-ban viszont elkészült egy új akadémiai épület az ELTE lágymányosi kampuszán,
amelyben az Enzimológiai Intézet is helyet kapott, így „felszabadult” a régi otthonuk a Karolina úton. A főigazgató elmondása
szerint Pálinkás József akadémiai elnök hezitált, mert ő szeretett
volna új, méltó épületet adni a Duna-kutató Intézetnek. S bár
távlatilag továbbra is ez a cél, a legfontosabb az volt, hogy mielőbb
megszűnjön az a tarthatatlan állapot, hogy az intézet 35 kutatója
az ország öt különböző pontján végezze napi munkáját.
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Az „összeköltözésre” pedig a Karolina úti épület tökéletesen
megfelelt. Elfért benne az egész intézet, ráadásul szorosabbra
fűzhető a kapcsolat más kutatókkal, intézetekkel, hiszen ott
van a közelben az ELTE lágymányosi bázisa, és karnyújtásnyira a Műegyetem, ahol erős a hidrológiai kutatás. Egy központi, reprezentatív környezetbe került tehát az Intézet – így
olyan lehetőségek nyíltak meg, amelyek Gödön nem voltak
adottak.
Ráadásul sokkal nagyobb lett az összterület is: körülbelül
1500 négyzetmétert kapott a Duna-kutató. Ehhez képest
a Huzella-kerti épület 270 négyzetméter volt... Báldi András szerint a plusz négyzetméterek azért is hasznosak, mert

3. kép. B
 udapesten, a Karolina úti épületben folytatódik a kutatómunka
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így pályázatokon keresztül részt tud venni az intézet nagyobb
nemzetközi egyetemi és doktori programokban, diákokat
és fiatal munkatársakat is bevonhatnak majd a kutatásokba.
A nagyobb területen több nagyobb műszer is elhelyezhető
majd: egy pályázat útján szerzett 50 millió forint értékű elektronmikroszkóp például már egyenesen a Karolina úti épületbe
került.
Kis Keve Tihamér szerint az intézet dolgozói nagy várakozással néznek a változás elé. Bár a ragyogó környezetet,
a Huzella-kertet nehéz volt elhagyni, ráadásul itt Gödön nagy
előny volt az is, hogy ha a munka megkívánta, 10 perc alatt
lenn voltak kutatók a Dunánál, és gyűjteni tudtak, helyszíni
vizsgálatokat végezhettek. Ám sokkal nagyobb előnyt jelenthet az, hogy végre egy helyen lesz a teljes intézet. Így a kutatások integrációja is jobban megoldható, és egyszerűbb lesz
„átszaladni” az intézet tulajdonában lévő egyik mérőeszköz-

4. kép. Az algológiai labor a Karolina úti új kutatóközpontban
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től, berendezéstől a másikig, ha például egy mintát több szempontból is meg kell vizsgálni. Sőt, az is csak részben mondható
előnynek, hogy itt Gödön kőhajításnyira van a Duna, ugyanis
a Duna-kutató munkatársai már az intézet történetének kezdeteitől a magyar Duna-szakasz egész hosszában folytatták
kutatásaikat. Például, hogy csupán két érdekes területet említsünk: Gemencen és a Szigetközben is. E helyeket eddig is
közúton közlekedve érték el, így tehát innen nézve gyakorlatilag mindegy, hogy Gödről vagy Budapestről indulnak.
Ha pedig az intézet nemzetközi porondon is helyt szeretne állni, akkor nem csak helyi, hanem nagyobb területet és
hosszabb időt felölelő kutatásokra kell helyezni a hangsúlyt.
Kiss Keve Tihamér szerint: „attól lehetünk igazán jók, ha nem
csupán egyvalaki vizsgál egy vizet (a Dunát, annak egy szakaszát, vagy bármilyen természetes vizet az országban), hanem
négy-öt másik kolléga is. Ebben az esetben már nem egy adott
kutató szakterületén elért eredményről beszélhetünk, például
egy Magyarországon eddig nem kimutatott algafaj megtalálásáról, hanem egy teljes élőlényhálózattal kapcsolatos ismeretekről. Ez az, ami aztán nemzetközi szinten is érdekes lehet.”
Ugyanis hiába nagy, nemzetközi folyó a Duna, az egyedi,
helyi eredményeket nem nagyon lehet „eladni” külföldön.
Ami a Duna-kutató Intézet hatalmas, világszinten is kivételes előnye, hogy az 1957 óta folyó kutatásokból több évtizedes
adatsorok állnak rendelkezésre. Például 1979 óta heti rendszerességű mérésekből nyert adatsorai vannak a kutatóknak
a fitoplanktonokról – elsősorban Göd közeléből, de más területekről is. Ezek – és más hasonló, hosszú évtizedek munkájával nyert adatsorok – elemzésével az éghajlat-, a légköri és
a talajváltozásokról, az emberi tevékenység hatásairól is képesek a kutatók tudományos megállapításokat tenni, szakcikke-
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ket írni. Ezek pedig aztán valóban nemzetközi érdeklődésre
tarthatnak számot.
A hosszú távú adatsorok fontosságát a főigazgató is hangsúlyozta: éppen ennek lesz köszönhető az is, hogy a tervek
szerint – bár a költözés már megtörtént – mégsem fordít teljesen hátat Gödnek az intézet. Báldi András szerint biztosan
módot találnak arra, hogy például munkatársuk, Tóth Bence,
aki egyébként is Gödön lakik, folytathassa a hosszú távú méréssorozatot ezen a Duna-szakaszon.
Így, bár a Duna-kutató Intézettől elbúcsúzunk, azt azért remélhetőleg még sokáig büszkén mondhatjuk: akadémiai szintű kutatások folynak városunkban!
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