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Köszöntő

G

öd Város Önkormányzatának képviselő-testülete
szeptember 19-ét Felsőgöd megalakulásának emléknapjává nyilvánította, és a település(rész) fennállásának 100. évfordulójáról városi ünnepség keretében emlékezik
meg. A centenárium méltó megünneplését több civilszervezet,
kisközösség és magánszemély is a szívügyének érezte, sokan
sokféleképpen kapcsolódtak be az előkészületekbe.
A helytörténet iránt elkötelezett szerzők és szerkesztők
a Gödi Almanach ünnepi különkiadásával készültek az eseményre, önálló kötetben foglalták össze Felsőgöd százéves
történetét. Az írásokból képet kaphatunk a település alapítóiról, a közigazgatás megszervezésében élen járó telektulajdonosokról, a község, majd a későbbi városrész intézményeiről,
közösségeiről, társasági életéről, legszebb épületeiről, kulturális és természeti értékeiről.
Az egykor Sződhöz tartozó Felsőgöd az első telepesek ös�szefogásával, majd egyesületbe tömörülésével tette meg az első
lépéseket a fejlődés útján. Az egykori lakosok példamutató
összefogás révén érték el, hogy a településnek vasútállomása,
haranglábja, temploma, iskolája, dunai strandfürdője, postája, takarék- és házépítő szövetkezete legyen − a közös célok
közösséggé kovácsolták az embereket. A közösségi szellem,
az összefogásra való készség ma is jellemző az itt élőkre, a felső- és az alsógödiekre egyaránt. Büszkék lehetünk arra, hogy
egy-egy fontos és jó ügy érdekében bármikor egész csoportok
mozgósíthatók a városunkban, hogy sokan vannak, akik nem
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sajnálják az időt és a fáradságot a közösség érdekében végzett
munkára. Ilyen civilek az almanach munkatársai is, akik évről
érve társadalmi felajánlásként, a városunk és a helyi értékek
iránti tisztelettől vezérelve dolgozzák fel Göd múltját, miközben azt remélik, munkájukkal hozzájárulhatnak a közösségi
összetartozás tudatának erősítéséhez is.
Felsőgöd 100. születésnapját ünnepeljük, mégsem csupán
Felsőgöd ünnepe ez, hanem az egész városé. Ahogyan az lesz
hat év múlva, 2021-ben Alsógöd centenáriuma is.
Felsőgöd, majd Alsógöd önálló községgé válása, illetve
1970-ben a két település nagyközséggé egyesülése jelentették a legfontosabb állomásokat Göd várossá válásának útján.
A városi címet 1999-ben adományozta az akkori köztársasági
elnök, Göncz Árpád. A mostani kerek évforduló is fontos eseménye városunk fejlődésének.
Tavaly volt az almanach 20. születésnapja, idén már a sorozat
17. kötete jelenik meg. Az idei kiadvány szerényebb költségvetésből, fekete-fehér kivitelben készült, de a tavalyi, jubileumi
kötethez hasonlóan értékes tartalommal és esztétikus, igényes
kivitelben kerül a város története iránt érdeklődők kezébe.
A szerzőknek, a szerkesztőknek, a könyv létrejöttében szerepet vállaló valamennyi közreműködőnek köszönöm áldozatos munkáját. Az olvasóknak pedig kívánom, hogy az itt olvasható ismeretek erősítsék hitüket és aktív részvételüket Göd
további fejlődésében.
Markó József
polgármester
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Bátorfi József

Előszó

Felsőgöd 100 éves

M

anapság egy igazi népvándorlásnak vagyunk szemtanúi, óriási néptömegek indulnak útnak a szülőföldjükről tele halálfélelemmel. Az első világháború alatt és utána még sokáig jöttek a magyarok is az elcsatolt
országrészekből, vállalva azt is, hogy évekig marhavagonokban fognak lakni családostól gödi vasútállomáson.
Akinek volt rá pénze, az telket vett Göd északi területén,
ott, ahol sok száz évvel ezelőtt őseink telepedtek le, akik
templomot építettek maguknak a „templomhegyen” a törökök
utáni első térkép tanúsága szerint. A telkeken gyorsan épültek a lakóházak. Szebbnél szebb épületeket emeltek a helyi
mesterek, Marinkás, Sütő és mások. Az új telepesek java része
elhelyezkedett az „amerikai tempóban” épülő új, igazi nagyvárosban, Újpesten vagy Dunakeszin, illetve Vácott.
Kibontakozott a helyi ipar is, létrejött Szabó Sanyi bácsi
autó- és motorjavító üzeme, a kereskedelem, a közoktatás,
a kulturális élet stb. Csak hát minden hivatalos ügy miatt
Sződre kellett menni.
1915-re eljött az önállóság is.
Az 1960-as évek elején készült „Göd monográfiája”. Ez lett
az első Gödi Almanach bátorító írása. Az azóta napvilágot látott 16 kötet több mint négyezer oldalán száznál is több szerző
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háromszáz dolgozatban tette közzé emlékeit, ismereteit. Láng
József letelepedésével felgyorsultak a munkálatok, virtuóz
számítógépes technikája, új lakóhelye iránti szeretete meg�gyorsította a kötetek elkészítését.
A most megjelenő A 100 éves Felsőgöd krónikája című kötet
tartalmazza a Gödi Almanachban Felsőgödről korábban megjelent írásokat is, illetve új dolgozatokat is bemutat. Köszönet
a szerzőknek!
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Bevezető
Tisztelt Olvasó!

V

árosunk történetének egyik döntő jelentőségű eseményét ünnepeljük az idén: a korábban Sződhöz tartozó
Felsőgöd önállóvá válásának 100. évfordulóját. A mai
Göd kialakulásának fontos állomása volt ez az esemény, hiszen száz évvel ezelőtt így jött létre az a kisközség, amely
1970-ben egyesült Alsógöddel, s a két település Göd néven
nagyközséggé, majd 1999-ben várossá lett.
E kötet szerkesztői a centenárium tiszteletére állították össze
A 100 éves Felsőgöd krónikája alcímet viselő kiadványt, amely
az immár tizenhét kötetes Gödi Almanach sorozatban kap helyet. A kötet célja, hogy átfogó képet adjon Felsőgöd múltjáról
a kezdetektől napjainkig, és áttekintse a városrész történetének legfontosabb aspektusait: a közigazgatás, az egészségügy,
a gyermeknevelés, a természeti és társadalmi viszonyok, a közösségi, kulturális és egyházi élet, a sport, a helyi építészet
alakulását.
A 100 éves Felsőgöd krónikája e témák áttekintése során jó
néhány újabb írást is közread, de nagyban támaszkodik a Gödi
Almanach korábbi köteteire, amelyek évről évre újabb és újabb
felsőgödi vonatkozású dolgozatokat, történeteket, kutatási eredményeket közöltek. Az eddig megjelent 16 kötetben
elszórtan publikált ismereteket e kötet írásai igyekeztek témánként egységes szerkezetbe foglalni, és kiegészíteni azokat
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a legutóbbi időszak levéltári és egyéb kutatásainak eredményeivel. Az így létrejött „történelemkönyv” az olvasó számára
könnyű hozzáférést biztosít az évek során összegyűlt ismeret
anyaghoz. Az egyes dolgozatok – terjedelmi okokból – csak
tömör összefoglalását adhatják az elmúlt 100 év legfontosabb
történéseinek, de a lábjegyzetek hivatkozásai segítik az olvasót abban, hogy egy-egy téma részletes kifejtésével a Gödi
Almanach melyik korábbi kötetében találkozhat.
Hálás köszönet illeti mindazokat a szerzőket, akiknek gyűjtő- és kutatómunkája révén az almanach eddigi köteteiben kirajzolódott és megismerhetővé vált Felsőgöd múltja.
1921-ben Göd és Kisgöd is kivált Sződ községből, és Alsógöd néven közigazgatásilag önálló kisközséggé alakult. 2021ben, „a másik” 100. évfordulóra szeretnénk majd elkészíteni
Alsógöd történetének – a mostani kiadványhoz hasonló – krónikáját is. Így néhány év múlva egy kétkötetes történelemkönyv
áll majd mindazok rendelkezésére, akik szeretnék közelebbről
is megismerni városunk múltját a kezdetektől napjainkig.
A könyv megjelenéséért a város története iránt érdeklődő olvasók nevében is köszönetünket fejezzük ki a kiadás költségeit
vállaló Önkormányzatnak és támogatóinknak.
A szerkesztők
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Mráv Zsolt

Egy végzetes római erődépítkezés
Göd közelében
I. Valentinianus császár meghiúsult katonai vállalkozása Valeria
provincia előterében

R

itka alkalom a római kort kutató régészetben, amikor
egy történetíró által megörökített sorsfordító történe
ti esemény helyszínét sikerül azonosítani, és így a ré
gészettudomány módszereinek segítségével lehetőség nyílik
az eseményről ránk hagyományozódott történeti adatok ellen
őrzésére, kiegészítésére, gazdagítására. Ilyen szerencsés eset
a Göd közelében azonosított és 2000 óta a Magyar Nemzeti
Múzeum által kutatott késő római erődépítkezés, amely a bi
rodalom történetére nagy hatással lévő, tragikus eseménysoro
zat kiindulópontja, és áttételesen háború, királygyilkosság és
egy római császár halálának okozója volt.
A Duna bal parján, Göd városa közelében, részben a mai
Bócsa-újtelep házai alatt, a Római Birodalom egykori erő
dített határának előterében egy nagy kiterjedésű római kori
rommező húzódik. A lelőhelyet csak néhány évtizede fedez
ték fel, miután rigolírozás során tömegével fordultak ki a ta
lajból kövek, habarcsdarabok és római kori katonai bélyeges
téglák. A terület bejárásakor a felszíni nyomok és leletek alap
ján kezdetben azt feltételezték, hogy a felfedezett építmény
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egy 300 x 300 méter nagy
ságú, rombusz alakú, belül
beépítetlen, 4. századi erőd
lehetett. Számos körülmény
azonban arra utalt, hogy itt
nem egy szokványos késő ró
mai erődítményt rejt a föld.
Már az erőd fekvése is szo
katlan, hiszen nem a római
ellenerődök
pozíciójában,
közvetlenül a Duna bal part
jára helyezték, hanem barbár
földre, mélyen előretolva,
a birodalom folyami határától
több kilométer távolságra.
Ráadásul az erődítmény
nem a szarmata terület Róma
által garantált határát meg
jelölő, a néphagyomány által
Csörsz- vagy Ördög-ároknak
1. kép. A
 Dunakanyar késő római védelmi rendszere
nevezett földsáncok aktuális
I. Valentinianus idején (Rajz: Mráv Zsolt)
vonala mögött épült fel, ha
nem néhány kilométer távol
ságra, annak előterében. Szembetűnő volt az is, hogy a terepbejárások során
– bélyeges téglákon kívül – más leletanyag nem került elő. Bár az erőd ha
talmas mérete és előretolt fekvése miatt a Dunakanyar kulcserődítményének
látszott, régészeti kutatása csak 2000-től indult meg. Ennek során bizonyossá
vált, hogy a gödi erődre méltán használhatjuk a – a sokak által elkoptatott –
egyedülálló jelzőt.
Az erődről a legtöbb információt a rigolírozás előtt készült légi felvételek
hordozták, amelyeken – a korábban feltételezett rombusz formájú alaprajz
helyett – jól felismerhetően egy ovális formájú, fal síkjába illeszkedő kör
alakú oldaltornyokkal védett, nagyméretű erődítmény maradványai rajzo
lódtak ki.
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2. kép. A
 z erőd egyik kitűzött kerek tornya
az ásatás során készült légi felvételen
(Fotó: Hohner Miklós)

3. kép. A
 Göd mellett fekvő ovális alaprajzú
késő római erőd egy, az 1950-es
években készült légi felvételen

Nagy várakozással indult meg az ásatás, hiszen egy elkészült késő római
erődre számíthattunk, annak minden jellegzetességével, köztük a rendkívül
vastag falakkal. Az első év kutatásai azonban nagy meglepetést okoztak, mivel
az erőd keleti és nyugati falszakaszát átmetsző kutatóárkaink teljesen üresek
voltak. Az első kör alakú tornyot feltárva egy másik meglepetéssel is szembe
sültünk. A torony helyén ugyanis egy több mint 10 méter átmérőjű kör alakú
jelenség került elő, amelynek ívét nem több méter vastag, habarcsba rakott fal,
hanem csak egy 30 cm szélesre és több mint egy méter mélyre ásott árokba kőés téglatöredékekből kötőanyag nélkül rakott sor alkotta. Azon a ponton, ahol
az erődfal a toronyhoz csatlakozott, két, egymástól közel 3 méter távolságra
futó párhuzamos kősort találtunk, amelyek több száz méter hosszan az ovális
enyhe ívében futottak, azt a vonalat követve, ahol a légi fotók alapján az erőd
falat kellett volna megtalálnunk.
Mindezek után jogosan merül fel a kérdés: mivel magyarázható az, hogy
az elvárható 2-3 méter vastag fallal épült kerek torony helyén csak a torony
külső falsíkjának vonalába rakott keskeny kősort találtunk, és ott, ahol az ová
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4. kép. A
 z erődfal külső és belső alapozási síkját kijelölő,
egymástól közel 3 méter távolságra lerakott
kősorok az erőd északnyugati falszakasza
mentén. A két kősor vezette volna a katonákat
az alapárok kiásásában (Fotó: Mráv Zsolt)

5. kép. Egy kerek torony, amelynek alaprajzát keskeny
kősorokkal kirakták a felszínre (Rajz: Mráv Zsolt)
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lis ívét követő ugyancsak
2-3 méter vastag erődfalnak
kellene futnia, csupán két,
egymástól majdnem 3 méter
távolságra húzódó, kövekkel
és téglatöredékekkel kirakott
sávot leltünk.
A jelenséget csak egyfé
leképpen
magyarázhatjuk:
a tervezett erőd sohasem
épült fel, az építkezés meg
akadt a tornyok és a falak
helyének kitűzésekor. Az ob
jektum nagysága miatt várha
tóan hosszabb ideig elhúzódó
munkálatok miatt szükséges
nek tartották, hogy az erőd
hadmérnökök által kitűzött
alaprajzát a felszínen rögzít
sék. Elkerülendő az újbóli
kimérésből következő pon
tatlanságokat, 30 cm széles
ségben lerakott kövekkel és
téglatöredékekkel
tartósan
megjelölték az alaprajzot.
A tornyoknak csak a külső
falsíkját, míg a közel 3 mé
ter vastagra szánt erődfalnak
mind a külső, mind a belső
falsíkját kirakták. A tornyok
belsejében nem volt falvas
tagságot kijelölő, külső fal
síkkal párhuzamosan futó
kősor, amely arra utal, hogy
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az alapozás szintjén és közvetlenül a felett a tornyok belsejét öntött falazással
teljesen ki akarták tölteni.
Az építkezés megkezdésére és az alapárok kijelölt vonalban történő kiásására
csak a falvonulatok kitűzését és rögzítését követően került volna sor. Eddig
a fázisig azonban az építkezés menete sehol sem jutott el, a munkálatok a rög
zített alaprajzi kitűzés stádiumában megakadtak, és már sohasem folytatódtak.
Az erőd északkeleti falszakasza mentén feltárt torony építése – az elsőként
kutatott toronyhoz hasonlóan – a kitűzés munkafázisában maradt, és még
az alapok kiásására sem került sor. A toronynál megtaláltuk az egyik irányban
kiinduló erődfal kövekkel és élükre állított téglákkal kijelölt külső és belső ala
pozási síkját. A torony másik oldalán azonban nem folytatódott az erődfal ki
jelölése. Itt nemcsak teljesen hiányoztak az erre utaló régészeti jelenségek (két
párhuzamosan futó árok, bennük kő- és téglatöredékekkel), hanem magának
a toronynak a kitűzését sem fejezték be, annak ellenére sem, hogy a munkának
kétszer is nekifogtak.
Az egymástól több mint 150 méter távolságra fekvő két torony között tehát
– a légi felvételen látható hiánynak megfelelően – bizonyíthatóan nem történt
meg még az erődfal vonalának a kijelölése sem. Ez a körülmény megmagya
rázza, hogy miért voltak üresek az itt húzott kutatóárkaink.
A 2003-ban feltárt kör alakú tornyot kétszer próbálták meg kitűzni, azon
ban egyik alkalommal sem sikerült befejezni a munkát. Először a torony
teljes külső falsíkjának vo
nalában kiásták a 30 cm szé
les árkot, azonban az árok
kövekkel és téglákkal való
kitöltése megakadt a körív
felénél. Ezek után egy 10 cm
széles és igen mély barázdát
húzva újra köröztek, s ezt
a vonalat elkezdték szélesíte
ni, majd kövekkel kitölteni.
Egy negyed körívnél azon
ban ezzel a próbálkozással 6. kép. A z erőd északnyugati részén feltárt, félig kitűzött
kör alakú torony elkészült része (Fotó: Mráv Zsolt)
sem jutottak tovább. Az erőd
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tervezett falvonulata mentén több szakaszon is találkoztunk kétszeres ki
tűzésre utaló jelenségekkel.
A Göd-Bócsa-újtelepen feltárás alatt levő késő római erőd a Római Biro
dalom területén az első olyan ismertté vált római építkezés, amely a falak ki
tűzésének állapotában tanulmányozható. Fontos következtetések vonhatók le
ezáltal egy késő római katonai építkezés első lépéseire, a falak kitűzésének
technikájára, menetére és módszerére vonatkozóan. A gödi erőd területén
elvégzett kitűzési munkálatok néhány hétnél aligha tartottak tovább, ezért
a vállalkozás a lelőhelyen előkerült legkésőbbi római leletek alapján keltezhető.
Az erődből előkerült, Valeria provincia katonai parancsnokát (dux), Frigeridust
megnevező bélyeges téglák és az eddig innen gyűjtött 16 érem közül a legké
sőbbiek alapján az építkezést egyértelműen a pannoniai születésű és a biro
dalom határának erődítését küldetésének tekintő I. Valentinianus császárhoz
(364–375) köthetjük. A kerámia és egyéb kisleletek hiányát is az erőd éppen
csak megkezdett és hamarosan megszakadt építése magyarázza.
A gödi erődépítkezés alapján tehát tudjuk,
hogy I. Valentinianus császár, Frigeridus pa
rancsnok irányításával nagyszabású építkezést
rendelt el barbár területen, a Dunától na
gyobb távolságra, a kvád-szarmata határvidé
ken. Az építkezés azonban valamilyen oknál
fogva az erőd alaprajzi kitűzésének stádiu
mában végleg megakadt, és a tervezett erőd
végül sohasem épült föl. Az ovális alakú erőd,
ha elkészül, 450 x 300 méteres (pontosan
1500 x 1000 láb) nagyságával a 4. században
7. kép. A
 z „erődépítő császár”,
épült legnagyobb barbaricumi erődök egyike
I. Valentinianus portréja egy
lett volna.
arany pénzérmén
Ammianus Marcellinus, a késő római korban
élő, katonatisztből lett történetíró a 373. év
eseményeivel kapcsolatban azt írta, hogy I. Valentinianus egy erőd építését
rendelte el a „kvádoknak – szinte római jog szerint – már magáénak tulajdonított
földjein”. A tárgyalások nélkül megindult munkálatok azzal kezdődtek, hogy
koholt jogcím alapján szövetséges kvád királysághoz tartozó földeket sajátí
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tottak ki, amelyekről elűzték
az ott élőket. A kvádok hatá
rozottan tiltakoztak a szövet
ségi szerződést semmibe vevő
erődépítkezés és a király
ságukat megcsonkító, egy
oldalú földkisajátítás ellen.
A pattanásig feszült helyzetet
a provincia körültekintő és
óvatos katonai parancsnoka,
Frigeridus olyan veszélyesnek
értékelte, hogy felettesének
egyetértésével a megkezdett
építkezést átmenetileg fel
függesztette. A császár erőd
építkezések iránt tanúsított
érzékenységét
kihasználva
azonban a Valentinianus bel
8. kép. A rögzített alaprajzi kitűzés állapotában feltárt
ső köreihez tartozó befolyá
ovális alakú erőd alaprajza (2003-as állapot)
sos Maximinus elérte, hogy
a szerinte túlzottan óvatos
Frigeridust leváltsák, és helyette fiát, Marcellianust bízzák meg az építkezés
befejezésével. Megérkezése után Marcellianus rögtön parancsot adott a leál
lított munkálatok folytatására. Az új dux Valeriae ezzel egy időben meghívta
a kvádok királyát, Gabiniust egy tárgyalással egybekötött lakomára. Azt re
mélte, hogy érveléssel, vagy ha másképpen nem megy, akkor fenyegetéssel rá
tudja szorítani a királyt a tervezett erőd eltűrésére. Az egymással ellentétes
álláspontok közeledésére azonban nem sok remény lehetett, hiszen a Rómá
val szövetséges Gabinius nem egyezhetett bele királysága megcsonkításába,
Marcellianusnak pedig karrierje érdekében meg kellett valósítania küldetése
célját. A konfliktus így elkerülhetetlen és tárgyalásokkal áthidalhatatlan volt.
Ráadásul Marcellianus, a békés megoldásra már nem látván esélyt, a sikertelen
tárgyalás után távozó kvád királyt – a vendégbarátság szentségét megsértve
– orvul megölette. Ez 374 nyarán a királyuk meggyilkolásán feldühödött kvá
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dok és szarmaták együttes támadását váltotta ki, amely a kvádok szemében oly
nagy szálkát jelentő erődépítkezés felszámolásával kezdődhetett. A kvádok és
szövetségeseik ezután lerohanták Pannonia szinte teljes területét, és akadály
talanul pusztították a vidéket. Támadásuk azonban nem maradt büntetlen,
mivel a betörést a haragos császár a következő évben egy általa személyesen
vezetett büntetőhadjárattal torolta meg. A békéért könyörgő kvád követek
azonban továbbra sem akarták elismerni az erődépítés jogosságát. A császár
erre szidalmazni kezdte a követeket, és annyira megdühödött, hogy elérte
a hirtelen haragú emberek végzete: gutaütést kapott és hamarosan meghalt.
Ammianus Marcellinus tehát egy I. Valentinianus-kori, Frigeridus dux pa
rancsnokságának idejére (371–373) keltezhető, különösen nagyméretű, a szar
mata-kvád határvidék kvád oldalára előretolt erődépítkezésről tudósít, amelyet
annak ellenére, hogy a munkálataiba kétszer is belefogtak, valószínűleg soha
sem fejeztek be. A Göd mellett feltárt erőd ugyancsak I. Valentinianus-kori, és
területéről Frigeridus parancsnokot említő téglabélyegek kerültek elő.
Méretét tekintve valóban hatalmas, és bár
két építési fázisa is elkülöníthető, kivitelezése
a rögzített alaprajzi kitűzés állapotában vég
leg megakadt. Az erőd földrajzi helyzetét te
kintve a szarmata és a kvád királyság határát
kijelölő alföldi sáncrendszer előtt, már a kvád
királyság befolyási terültén feküdt. Mindezek
alapján kijelenthető, hogy a Göd közelében
feltárt erőd azonos az Ammianus Marcellinus
által említett, oly sok bonyodalmat – többek
között egy tehetséges parancsnok, Frigeridus
leváltását, udvari intrikát, királygyilkosságot,
háborút és áttételesen a császár halálát – oko
9. kép. A
 kősorokba beépített
zó erőddel.
egyik falazótégla, amelynek
Az erőd a római limes Világörökségre jelölt
bélyege a téglavetésért
magyarországi helyszíneinek egyike, amely
felelős Bonus magistert
nevezi meg (Fotó: Mráv Zsolt) nek turisztikai hasznosítása nagy lehetőséget
kínál Göd városa számára.
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Horváth Lajos

Göd „ezeréves” település
Az Árpád-kortól a 18. századig

N

agyvonalúan azt állíthatjuk, hogy Göd „ezeréves” település. A régészek álláspontja szerint a XII. században már bizonyosan lakott hely volt. Az írott forrásokban legelőször 1317-ben említik birtokként.
A törökkor legelején elpusztult, 1546-tól fogva pusztaként szerepel a térképeken. Egészen a XX. századig Göd
neve különböző írott formákban vesz részt a birtokforgalomban. Felsőgödtelep, a Sződhöz tartozó külterületi lakott
hely 1914−1915-ben Felsőgöd néven községgé alakult. Ennek
a községgé válásnak a l00. évfordulójára emlékezünk.
GÖD AZ ÁRPÁD-KORBAN
Köztudott, hogy Gödöt 1317-ben említi legelőször oklevél,
vagyis az utolsó Árpád-házi király, III. András halála, 1301
után bő másfél évtizeddel. Ez a tény megnehezíti ugyan, de
nem akadályozza meg azt, hogy Göd Árpád-kori történetére
nézve kutatást végezzünk.
A nevezett, 1317. október 23-án kelt, I. Károly Róbert király által kiadott oklevél Sződ (Zeud), Göd (Gud) és Keszi
(Kezew) Pest megyei birtokokat azért adományozza hadi érdemeket szerzett embereknek, mert azok eladományozhatókká váltak a Gyula-Zsombor nembeli Sebret fia Erdő (Erdeu)
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magtalan halála következtében.1 A „magtalan halál” azt jelenti, hogy Erdő
ispánnak (comes) fiú utódja nem volt, leánya azonban igen, ahogyan azt majd
látni fogjuk.
Sebret (Sebreth, Seyfried) Fejér megyei ispán 1255 előtt királyi adományként nyerte el Pest megyében a Keszi nevű földet, Egyed nevű társával együtt
letett esküje alapján. A Keszi törzsnév 1255-ben már nagyon régi lehetett földrajzi névként is. Mivel 1317-ben egy birtoktestet alkotva tűnik fel Keszi, Göd
és Sződ, úgy véljük, hogy ezt az egész területet Keszi név alatt szerezte meg
Sebret IV. Béla királytól.2
Sebret (Seyfried) ispán és családja pedig berendezkedett az új birtokon, amelyik tulajdonképpen a Duna-partján szemben feküdt Óbudával, Szentendrével
és Visegráddal. Figyelemre méltó Seyfriednek Egyed nevű eskütársa, aki valószínűleg rokona volt és maga is részesült a királyi adománybirtokból. Egyed
(franciául Gilet) vagy Együd nevéből keletkezhetett Eged, Egüd, Ged, Güd,
Göd, sőt a Gödöllő településnév is. Már régen az a véleményünk, hogy Göd
és Gödöllő neve összefügg egymással.
A történeti névtudomány szerint a Göd és a Sződ településnevek is egy
elemű személynevekből keletkeztek, az utóbbi személynév jelentése fehéres,
szőke.
Az 1247 óta oklevelekben szereplő Seyfried ispán nemcsak megtartotta,
hanem át is örökítette fiára, Erdő ispánra Keszi, Göd és Sződ birtokát.
Erdő ispán 1272-ben szerepel először oklevélben, s 1280-ban tűnik fel ismét
oklevélben Nógrád megyei birtoka ügyében. IV. László király 1281-ben méregdrágán megvásárolta tőle egyik lovát, mert az annyira megtetszett a „kun”
királynak. Egy oklevél 1297-ben a Gyula-Zsombor nembeli Sződen-i Erdő
ispánnak nevezi őt. Sződ település legelső okleveles említése tehát 1297-ből
való. Erdő ispán 1299-1300 között az alországbírói törvényszék tagja. További
sorsa ismeretlen.
Megmondják ugyan 1317-ben, hogy magtalanul hunyt el, de a közbülső
időben, 1300-tól 1317-ig nem szerepel a történeti forrásokban. A magtalansága következtében eladományozott birtokokból a leánynegyed kiadását sem
rendelte el a királyi adománylevél, ami feltűnő, hiszen Erdő ispánnak volt egy
lánya. Az úgynevezett leánynegyed kiadására nagyon sokára, 1406-ban került
sor. Ugyanis Zsigmond király 1406. február 10-én Budán kelt oklevele bizo-
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nyítja, hogy Széchy Miklós királynéi ajtónálló mester Csői (Chew-i) András fiait,
Miklóst és Jánost kielégítette a nagyanyjuk, Sződi (Sewd-i) Seyfried fia Erdő
ispán leánya, Ágnes után járó örökség tekintetében.3
A Gyula-Zsombor nemzetségnek ez az ága tehát leányágon a Csői (Csővári)
családban folytatódott tovább. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért közlünk
egy egyszerű leszármazási táblázatot.
Seyfried, Fejér megyei ispán
(1247−1258)

Erdő ispán, alországbírói törvényszéki tag
(1280−1300)

Ágnes, XIV. század első fele
férje Nézsai Tamás testvére Csői Miklós
Csői András
meghalt 1389. augusztus 27. előtt
Miklós

(1389−1422)

János

(1397−1422)

Tamás
(1422)

Felesége
Szücsi (Zewchy) Benedek
leánya Margit 1413-tól
1469-ben özvegy

Keszi, Göd és Sződ 1317-ben a Balogh nemzetségbeli Széchy Ivánka fia Miklós fiainak kezébe került. A Széchyek birtokolták a területet a XV. században
is. A Gyula-Zsombor nemzetségbeli Seyfried unokája, Ágnes a Csői család
nagyanyjává lett a XIV. században.4
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Összegezve az Árpád-kori eseményeket és birtokviszonyokat, azt állíthatjuk,
hogy a Gyula-Zsombor nembeli Seyfried, Fejér megyei ispán Keszi név alatt
1255-ben királyi adományként kapta azt a területet, amelyen később, 1317ben Keszi, Göd és Sződ település tűnik fel az ispán fia, Erdő ispán magtalan
halálakor. A Gyula-Zsombor nemzetségnek ez az ága 1317-től csak leányágon
él tovább a Csői (Csővári) családban.5
FELSŐGÖD, VÁRDOMB
A Duna melletti terület 1832-ben és 1839-ben készült térképén tűnik fel
először a Várdomb elnevezés. A régészek megállapítása szerint ez a földvár
a XIII. században épült, de földjében találtak XIV-XV. századi leleteket is.
A régészek feltételezik, hogy a földvárat a Gyula-Zsombor nemzetség építtette, amelyik birtokolta a vidéket.6
A tájra vonatkozó első oklevél 1317-ben kelt, amikor I. Károly király Sebretus fia Erdeu (Erdew) magtalan halála következtében az eladományozhatóvá
vált Pest megyei Zeud, Gud és Kezu birtokokat és más megyében lévőket arra
érdemeseknek adományozta.7
Sebret (Seyfried) Fejér megyei ispán 1255-ben IV. Béla adományából nyerte
el Keszi (Kezv) föld birtokát. Keszi az egykori János fiainak, Conch-nak, Péternek és Jánosnak magtalan halála következtében vált eladományozhatóvá.8
Nevezett személyekre más adatokkal nem rendelkezünk, nemzetségi, családi hovatartozásuk ismeretlen. Pedig jó lenne családi összeköttetéseiket megállapítani, mert ha a vár a tatárjárás előtt épült, akkor ők voltak az építtetői.
Feltűnő a három testvér magtalan halála, békeidőben ez aligha fordulhat elő.
Ezért az 1241−42-es tatárjárásra gyanakszunk, melyben a testvérek harcban
életüket veszthették.
A tárgyalt Keszi földön 1255-ben falu nem volt, mert akkor annak neveznék. Másrészt Göd sem bizonyos, hogy létezett. Az is lehet, hogy ez a Keszi
föld a mostani Dunakeszitől Sződig, Vác déli határáig terjedt. Bizonyos, hogy
ezen a vidéken súlyos harcok folytak a tatárokkal, amelyekben ha volt korábbi
településhálózat, elpusztulhattak a falvak. Ebből pedig az következik, hogy
Sebret ispánnak és Erdő fiának újra kellett telepíteniük birtokukat és felújítaniuk a várat vagy éppen felépíteniük. Sokat segítene a tisztánlátásban, ha
a régészek meg tudnák mondani, hogy az 1241 előtt vagy után keletkezett-e.
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Sebret fia Erdew comes 1272-ben és 1280-ban tűnik fel oklevélben egy
Nógrád megyei birtokügylet kapcsán. IV. Kun László király 1281-ben megvásárolta Erdő comes egyik lovát, mely megtetszett neki.9
Seyfried ispánt 1255-ben, Erdő comest 1297-ben nevezi oklevél Sződinek (Sceuden, Zeuden), amiből az következik, hogy Sződön laktak.10 Mivel Sződ, Göd és Keszinek feltehetően az része a birtoktömbüket képezte,
szigorú belső határok ezen a nagybirtokon aligha léteztek. Sződ szűkebb
értelemben vett területén lehetett közönséges, nyílt udvarházuk, illetve
Göd területén rendelkezésükre állt a nagyobb biztonságot nyújtó földváruk.
I. Károly király 1317-ben a Balogh nembeli Széchy családnak adta Sződ,
Göd és Keszi birtokokat, melyek a XV. században is még a kezükön voltak.
Zsigmond király 1406. február 10-én kelt oklevele tudatja, hogy Sewd-i Seyf
ried fia Erdew ispán leánya Ágnes a Chew-i (Csői, Csővári) család nagyanyja.
A Gyula-Zsombor nemzetségnek ez az ága tehát leányágon folytatódott tovább a Zsidó nemzetségnek Csői ágában.11
Egybehangzóan a régészet eredményeivel, azt mintegy kiegészítve, azt állítjuk tehát, hogy a Felsőgöd Várdomb területén a XIII. században a Gyula-Zsombor nemzetség kiemelkedő tagjai laktak, esetleg már a tatárjárás előtt,
de utána bizonyosan. Erdő ispán 1299-1300 között az alországbírói törvényszék tagjaként szerepel, utána nincs adat róla.12
A Széchyek kezébe került a Gyula-Zsombor nemzetség itteni birtoka a várral együtt 1317-ben. A földvár továbbra is lakóhelyül szolgált legkevesebb
a XIV. század még hátralévő részében. Ha nem a birtokos család tagjai használták, akkor valószínűleg birtokigazgatási központ működött benne, a Széchyek gazdatisztje, provizora stb. székhelye volt.
GÖD A TÖRÖK KORBAN (1541−1686)
Az ország közepe táján a törökkort 1541-től, Budának török kézre kerülésétől
számítjuk, illetve végének az 1686-os évet tekintjük, amikor keresztény ös�szefogással kiverték a törököt Budából és dél felé szorították vissza. A török
hódítás időszakában pusztulófélben volt a magyar településhálózat. A történeti kép megrajzolásához ebben az időszakban magyar és török írott források
állnak a rendelkezésünkre.

25

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Göd magyar birtokosai

A népes magyar falu a Széchyek birtokában volt a XV. században, 1499. július
25-én Széchy Miklós fia, Tamás szükségletei fedezésére eladja Miklósnak,
a testvérének − többek között − Göd fele részét. Nevezett Tamás, Vas megye
főispánja, 1526. augusztus 29-én életét vesztette a mohácsi csatában.13
Széchy Tamás felesége, ormosdi Székely Magdolna a mohácsi csatavesztés
után másodszor Thurzó Elekhez ment férjhez, aki 1517-től körmöci kamara
gróf, 1523-tól királyi tárnokmester és 1527-től országbíró volt. Ebből a második házasságból született Thurzó Anna (Báthori András országbíró felesége) és
Erzsébet (harmadjára Salm Gyula felesége). Ezek az adatok szükségesek Göd
birtoklástörténetének felderítéséhez.
Ormosdi Székely Magdolna és Széchy Tamás frigyéből István, Margit,
Miklós és Tamás született. Széchy István utód hátrahagyása nélkül 1535 körül hunyt el. I. Ferdinánd a két falut, Gödöt és Sződöt 1540-ben az anyának,
ormosdi Székely Magdolnának, most már Thurzó Elek feleségének adományozta. Széchy Tamás ugyancsak utód nélkül hunyt el 1579 körül, ezzel kihalt
a Széchyek felsőlindvai ága. Göd eddig az ő birtokában volt.14
Rudolf 1579. november 17-én kelt oklevelében felsőlindvai Széchy Tamás
birtokait − közte Gödöt − lobkowyczi Poppel László trencséni főispánnak adományozta. Az adományozásnak előzményei voltak. Poppel Lászlóné, született
Salm Magdolna 1574-ben tiltakozott a pozsonyi káptalan előtt az ellen, hogy
Salm Gyula a feleségétől, Thurzó Erzsébettől született lánya, Salm Magdolna
részére elfoglalhatja Felsőlindva és Dobra várakat és tartozékaikat, közte Gödöt, vagyis a Széchyek férfiági kihalásával a felsőlindvai ág leányágán öröklődött tovább Göd birtoka, ami megszokott eljárás volt. Poppel László trencséni
főispán a felesége, Széchy Margit leánya, Salm Magdolna révén nyert Gödre
királyi adományt.
Még egy magyar birtokosról kell említést tennünk. A budai szandzsák 1559.
évi összeírásban tűnik fel Gödön egy malom, amelynek utolsó magyar tulajdonosa Paksy (Pakosy) János volt a törökök szerint. Nem tudjuk, hogy a malom
mikor épült, feltételezhetően még a XV. században. Jelenleg azt sem tudjuk,
hogyan került Paksy János tulajdonába.15
Személyét azért sikerült azonosítanunk. Paksi János és Margit nevű felesége
gyermekeit − Farkas, János, Lajos, György − 1520-ban sorolja fel egy oklevél.
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A török összeírás közli, hogy „az említett gyaur fellázadt és az ellenség földjére
menekült”. E sajátságos vélemény magyarán azt jelenti, hogy nyilván 1541-ben
vagy röviddel azután Paksy János úgy döntött, nem kíván a török szultán alattvalója lenni, és a Magyar Királyságba távozott. Komáromban telepedett le, és
1553. szeptember 13-án innen küldött jelentést I. Ferdinánd királynak, bizonyos budai török diplomáciai lépésekről. Ebből a városból írt levelet Nádasdy
Tamás nádorhoz a kormáromi vár katonáinak fizetetlenségéről 1554. augusztus 12-én.16
A Paksy (Paxy) család birtokai Solt székben és Pest megyében feküdtek,
ezeket Paksy János Komáromból igazgatta és adóztatta. Az 1559-es szandzsák
összeírás szerint gödi malma már eléggé romos volt, és jövedelmétől teljesen
elesett.
Az 1562. évi török összeírásból megtudjuk, hogy Göd pusztát Sződ és Vác
lakói művelik. Göd története tehát összekapcsolódott Sződ történetével. Sződ
falu földesura a dica és dézsmajegyzékek szerint 1572-1583 között Balassa
János volt. A tizenöt éves háború (1593−1606) idejéről nem állnak rendelkezésünkre források.17
Sződ 1622-től rimaszéchi Széchy György birtokaként tűnik fel a dica és
dézsmajegyzékekben. Széchy Györgyöt, aranysarkantyús vitézt, királyi főkomornyikot − előbb Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, majd II. Ferdinánd hívét
− 1625-ben saját szolgái ölték meg.18
És valóban, az 1626. évi dica jegyzék Sződ birtokosaként Széchy György
özvegyét nevezi meg, aki homonnai Drugeth Mária volt, kilenc gyermeket
szült és 1643-ban hunyt el. Mindkettőjük tetemét ón koporsóban, Murány
várának kápolnájában helyezték örök nyugalomra. Az 1635. évi dica jegyzékből tudjuk, hogy Sződön vagy a vele együtt számított Gödön volt egy működő
malom is, mely után taxát (taksát) kellett fizetni a Szent Korona őrei számára.
Maga Sződ is puszta már 1678-ban, területét − és így Gödét is − legfeljebb
a váciak művelhették.19
A törökkorban Göd és Sződ magyar birtokosai főleg a Széchyek mindkét
ágából, a felsőlindvaiból és a rimaszécsiből kerültek ki. Egyéb birtokosok −
Thurzó, Salm − beházasodás révén jutnak a birtokokhoz. Poppel László, Balassa János birtoklásának eredete, illetve folytatása további kutatást igényel.
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Széchy Miklós
Miklós

1. Tamás,
Vas megye főispánja

(1499)

(1499–1526. augusztus 29.)

∞ Ormosdi Székely Magdolna
2. Thurzó Elek
1. István
† 1535 körül,
megszakadás

1. Margit
∞ Salm Miklós
Salm Magdolna
Poppel László
∞ 1574, 1579, 1583
országgyűlés

Göd török birtokosai

1. Miklós

1. Tamás
† 1579 körül,
megszakadás

2. Anna

2. Erzsébet
∞ Salm Gyula
Salm Anna
(1574)

A török szultán serege 1541. augusztus 29-én csellel megszállta Buda várát, és
ezzel birtokba vette a környező vidéket is. Ezután megkezdődött a török állami adminisztráció a meghódított „budai tartományban”. A budai szandzsák
első összeírását Halil bég végezte el 1546-ban. Ebben az összeírásban találunk
adatokat Gödre és környékére nézve.20
Halil bég tanúsága szerint 1546-ban Göd puszta a váci náhijéhez (járás, bírói kerület) tartozik. Az 1546. évi timár-defterben azt jegyezték fel, hogy Göd
„ráják nélküli”, és hogy a váci náhijéhez tartozik. A „ráják nélkül” megállapítás
azt jelenti, hogy keresztény alávetettek, magyarok nem laknak a pusztán. Ennek alapján csak annyit állíthatunk, hogy Göd 1546 előtt néptelenedett el, de
hogy mikor, az további kutatást igényel.21
Török haszonélvezője 1546-ban Haszán timár-birtokos. A timár évi 2-20
ezer akcséig terjedő javadalmat jelentett akkor, amely a timár-birtokost megillette. Ez az összeg kikerülhetett egy vagy több birtok jövedelméből is, vagyis
a Göd pusztából húzható jövedelem mértékére ebből az adatból nem következtethetünk. Az 1546. évi összjövedelme Göd pusztának 2023 akcse volt.22
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Göd pusztát Halil bég 1553. július 16-án Ahmed szpáhinak adta el 300 akcséért. Ahmed a következő szandzsák összeíráskor, 1559-ben a korábbi bizonylatot
felmutatta, ezért 1559-ben újra nevére írták a birtokot.23 Ahmed nyilván csak
részbirtokos (részjövedelmes) volt, hiszen 1559-ben egész Göd jövedelmét 1386
akcsében állapították meg. A puszta jövedelme tehát csökkenőben volt.24
Másik haszonélvezője 1559-ben Mehmed bin Musztafa (Musztafa fia Meh
med) timár-birtokos. Mehmed bin Musztafa valószínűleg azonos azzal a Meh
med bin Musztafával, aki 1557. október 24. és 1558. október 13. között Veli
bég szilahtár, emin közreműködésével telket vásárolt a pesti váron kívül 37
akcséért. Biztosra vehetjük, hogy a pesti várban lakott.25 További török birtokos Gödön 1559-től a Gülbaba-kolostor derviseinek testülete. A már tárgyalt
Paksy János-féle romos malmot 300 akcséért odaadták a nevezett derviseknek.
Nagyon romos nem lehetett, hiszen 1559-ben kétkerekűnek vették és 50 akcse
adóval terhelték a kincstár részére, vagyis a 300 akcse vásárlási összeget hat év
alatt még egyszer ki kellett fizetni, ami az adók magas mértékét mutatja.
Az 1562-es szandzsák összeírás szerint Göd pusztát a váci náhijéből átcsatolták a pesti náhijébe, miközben Sződ végig a váci náhijéhez tartozott. Sződ
már 1559-től szultáni hász birtok volt, Göd csak 1562-től lett azzá. A már
többször említett malom 1559-ben kétkerekű és Gödnél van, 1580-ban és
1590-ben egykerekű és Sződnél van, némelyek vélekedése szerint. Nem tudjuk
elfogadni azt, hogy a felsorolt adatok ugyanarra a malomra vonatkoznának,
amelyik a Sződ-Rákos patakon működik. Ha ez igaz volna, akkor azt kellene állítanunk, hogy a törökök megváltoztatták a korábbi közigazgatási határt, s a malmot 1562 körül, környékével együtt átcsatolták Gödtől Sződhöz.
A kérdések tisztázásához szükséges lenne újabb források előkerülése.
A török összeírásokból következtethetünk a gödi gazdálkodásra is. Akárkik művelték, 1559-ben búzát, kevertet (rozs-búza) vetettek és arattak. Rétgazdálkodást folytattak, amennyiben 37 szekér szénát takarítottak be. Ebből
következően lovat, szarvasmarhát stb. tartottak. Káposztát ültettek és szedtek
ősszel, ez után szintén fizettek adót.
Az 1562-es összeírásból tudjuk, hogy Göd pusztát Sződ és Vác lakói művelték. Csak a sződiek adóztatott terményeit tekintve, az előbbieken felül 1562ben mézet is találunk. A számosállatok közül 1562-1590 között sertések,
1580-1590 között juhok szerepelnek a sződiek birtokában.
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A XVII. században Göd annyira összeolvadt Sződdel, hogy még a neve is
eltűnt a forrásokból. Nagyon jellemző, hogy Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveiben 1632-1697 között Göd még pusztaként sem említtetik.
Egyéb forrásokban is alig találkozunk a nevével, de ezekre hivatkoztunk is.
Mindebből az következik, hogy Göd története Sződ történetén belül zajlik,
annak részét képezi.
A sződi református prédikátorok

Göd puszta a XVI. század második felében Sződhöz tartozott, sződiek és
váciak művelték. Minden pusztának azonban szokott lenni némi lakossága is,
legkevesebb juhászok, marhapásztorok hodályai, rideg szállásai állnak a pusztákon. Így kell elképzelni Göd területét is a török korban, és vegyük hozzá
a malmot, melyben a molnár lakik a családjával és legényeivel. Egyházszervezetileg a puszta gyér lakossága mindig egy közeli egyházközséghez tartozik,
vagyis a katolikus vagy református pap gondozza a puszták híveit is. Eddigi
ismereteink szerint Sződön 1628-tól 1630-ig Konkoli Gergely, 1631-tól 1652-ig
Újvári János volt a református prédikátor. Az 1626-os kevei (ráckevei) református zsinaton pedig Sződről nem jelent meg senki. Feltételezhetően református
közössége folyamatos volt, 1562-ben például a törökök Sződre templomadót
vetettek ki.
Mindezeket azért kellett előrebocsátanunk, hogy az újabban előkerült adatok szerint Sánta István sződi prédikátor személyét az időrendben elhelyezhessük.26
Bőd (Dunaapajtól délkeletre) lakott település volt a török kor első felében. Egy
vizsgálat tanúi szerint Bődön a Ragancs, Ragancshát nevű földet a török szultán Sánta Mihálynak adományozta − közelebbről meg nem határozott időben −,
mégpedig „kalavuzságért”. Kalavuznak nevezték a török korban a vad és rossz
közbiztonságú vidékek vezetőit, akik jól ismerték a rejtekutakat, és a rablókat
ügyesen el tudták kerülni. Csatározások idején a magyar és török csapatoknak
egyaránt fontos szolgálatokat tettek, ami életveszélyes volt, mert ellenfeleik kezébe esve megkínozhatták vagy megölhették őket. Ennek ellenére a jó fizetség
vagy a földbirtokadományozás sokakat csábított erre a mesterségre.
Sánta Mihály „kalavuz” a Sánták őseiként szerepel a tanúvallomásokban,
tehát nem apja a szintén említett Sánta István sződi prédikátornak, legfeljebb
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a nagyapja. Megjegyzik a tanúk, hogy a török császár azt mondta volna Sánta
Mihálynak, hogy Bődöt egészben is odaadta volna, ha kérte volna. Ez már
az esemény legendává formálódását jelzi, amihez bizonyos idő eltelte is szükséges. Ebből a vélekedésből most csak azt emeljük ki, hogy Sánta Mihály kala
vuz nagy érdemeket szerezhetett a török oldalon.27
A szegedi szandzsák 1560. évi összeírásában Pataj (Dunapataj) városban megtaláljuk a Sánta család fő fészkét: összesen öt családfő, egy nőtlen testvér és egy
nőtlen legény szerepel a jegyzékben. Ugyanitt találjuk Bőd falu összeírásában
Sánta Máté rétjét, ami semmiképpen sem lehet azonos Ragancsháttal, mert annak dombnak kellett lennie a név tanúsága szerint. Mivel az 1560-ban rögzített
hét Sánta családbeli férfi neve között Sánta Mihály nem szerepel, feltételezzük,
hogy 1560 után jutott felnőttkorba, és kalauzságra vagyis szolgálataiért 1560
után kapta adományba Bődön Ragancshát részbirtokot a török szultántól.
Bőd falut zavaros körülmények között, „háború idején” megszerezte és elfoglalta Nádkay Balázs. Ez valószínűleg a tizenöt éves háború (1593−1606)
idejében történt. Nádkay Bőd egészét gyorsan eladta 100 forintért Sánta István sződi prédikátornak. Bődnek 1620-ban 6 fejadót (hane) fizető családja
volt. Ezek szerint Sánta István sződi prédikátorságát a tizenöt éves háború
utánra és az 1626-os kevei zsinat előttre tehetjük.28
Sánta István sződi prédikátor Pataj város tanácsa előtt bődi birtokjogának
megerősítését kérte. A város tanácsa nem ismerte el a Sánták birtokjogát, mert
a nevezett birtokot nem „a mi királyunk” adományozta, hanem kalavuzságért
a török szultán adta.
A sződi prédikátor valószínűleg 1626 előtt halhatott meg, és ebben az évben
ezért nincs prédikátora Sződnek, mert mást még nem fogadtak meg.
Sánta István prédikátor fia, Sánta Ferenc Széchy Györgyné sződi jobbágyaként szerepel a forrásokban, vagyis a Sánta családnak ez az ága Sződön gyökeret vert.
Sánta Ferenc sződi jobbágy nem akarta visszaadni a Bőd-birtokot senkinek, és ebben az ügyben földesúrnőjéhez, Széchy Györgynéhez folyamodott
segítségért. Végül kénytelen volt Bődöt visszaengedni Nádkay Balázs fiainak,
pedig az Buday Bornemissza Bolgár Pált is megillette volna, legalábbis annak
végrendelete szerint. Ezek a jogi akciók Széchy Györgyné halála, 1643 előtt
történtek, Buday Pál felesége, Toldy Kata 1641. január 10-én indított pert

31

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Sánta Ferenc ellen Bőd ügyében Pest-Pilis-Solt vármegye sedriáján. Nádkay
Balázs özvegye és Sánta Ferenc ugyanakkor és ugyanott pert indított Toldy
Katalin ellen Bőd, ekkor már puszta, eltulajdonítása miatt.
Közben − mindezek ellenére − Bőd-birtok területéből kivált Ragancs puszta,
ami azt jelenti, hogy Sánta István sződi prédikátor és fia, Sánta Ferenc sződi
jobbágy mégiscsak érvényesítette birtokjogát a szultántól nyert részbirtokra.
Ebbe belejátszott az is, hogy a jobbágyi rendből származott bármely felekezetű papok bizonyos nemesi előjogokkal rendelkeztek.
Sánta Ferenc valószínűleg az 1650-es években hunyt el. Örököseitől egy időben Jánoky Gáspár bérelte Ragancs pusztát. Majd Nádkay Ferenc kezére került,
aki a jakabháziakat tiltotta a földjének jogtalan használatától, és ugyanakkor
eltiltotta Juhász Andrást is, a balassagyarmati vár porkolábját. A Sánta család
leszármazottai az 1650-es évek után nem szerepelnek Sződön, valószínűleg
elköltöztek innen.
Sződ és egyben Göd református prédikátorainak sorrendjét és időrendjét tehát a következőképpen adhatjuk meg: Sánta István 1606 után és 1626 előtt,
Konkoli Gergely 1628-tól 1630-ig, Újvári János 1631-tól 1652-ig.
GÖDI HATÁRJÁRÁSOK A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
A török hódítás 150 éve az elpusztult falvak százait hagyta maga után. Az életképes községek és városok határai is elmosódtak, kérdésessé váltak. Ezért a török kiverése után országosan megszaporodtak a határjárások, hogy a helyreálló
települések jogi kereteit is megadják, biztosítsák. Ezt a folyamatot majdnem
egy évtizedre megszakította a II. Rákóczi Ferenc vezette kuruc szabadságharc.
A szatmári béke, 1711 után azonban a határjárások lefolytatása újabb lendületet vett.
A határjárás jogi folyamata nagyjából a következő volt. A terület földbirtokosa a vármegye hatóságához fordult kérésével, hogy határjárást végezzenek
az általa kívánt területen. A megye alispánja ezek után utasította az illetékes
járási szolgabírót, aki vagy maga, vagy beosztottja által kiszállt a vitatott, helyreállítandó határt megszemlélni. Az egy-két napig tartó vizsgálatra a környező településekről főleg idősebb embereket csődítettek össze tanúként. Megjelenhettek, bár nem volt kötelező, az érdekelt földbirtokosok vagy képviselőik
és az illetékes hiteleshely (káptalan) egyházi rendű képviselői is.
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A tanúknak előre megszerkesztett kérdőpontokra kellett válaszolniuk, mely
vallomásokat a helyszínen írásban rögzítették. Ezeket később tisztázat formájában elhelyezték a vármegye levéltárában, illetve kiadták az érintett földbirtokos családoknak. Ezek nagyon értékes történeti források mindmáig. Saját
korukban metáliáknak nevezték ezeket az iratokat.
Göd határait is be kellett járni 1711 után, bár ekkor még puszta volt. Minden
birtokosnak jó volt, ha tudta birtokának pontos határait. Már csak azért is,
mert a felszabadító háború fegyverváltságát (ius armorum) annak arányában
kellett fizetnie.
Göd határa északon

Pest-Pilis-Solt vármegye hatósága Dobay László és Madách László kérésére 1723.
július 6-án, illetve a váci püspökség kérésére 1723. július 26-án határjárást végeztetett Sződ és Vác határának megállapítása céljából. Ennek során a szükséges
kérdéseket a tanúkhoz 11 pontban állították össze. Az első időpontban 58 tanút, a másodikban 116 tanút hallgattak ki. Ezek a tanúk több tucat településről
érkeztek, ezért ez a terjedelmes jegyzőkönyv értékes forrása a nevezett tájnak.
A kihallgatott tanúk közül Holykó Albert aszódi lakos 130 évesnek mondta
magát, ami annyit tesz ebben a korban, hogy nagyon öreg. Vallotta, a török
idejében Mácsán élt és fát szállítottak a váci agának, akkor járt a vizsgált földön. Vagyis ismeretei 1686, azaz a török kiűzése előttiek. Említette az Ómalom helyet és a Kis-Rákos patakot.
Márok Péter kerepesi községbíró, körülbelül 40 éves, a nagyváradi káptalan
jobbágya vallotta, hogy 32 évvel ezelőtt, azaz nyolcéves korában, 1691 körül
Dvornikovich Mihály váci püspök sertéseit őrizte, azaz kondás volt. Akkor találkozott Csillingh Pállal, aki váci csordás volt. Ez az öregember mutogatta
neki a csörögi határokat. Megmutatta a Kis-Rákost is, amelyen alul, azaz délre
nem volt szabad terelni, mert az gödi föld volt. A Kis-Rákosig, a malomhelyig
és az annál lévő kőkútig szabadott a jószágot hajtani, mert azon határokig
a váciak bírták és élték a határt.
Márok Péter jól emlékezett ezekre a határokra, mert mintegy 15 esztendeig
volt váci kondás, majd csordás is, mikor felnőttkorba ért, négy évig. Vallomásából az derül ki, hogy a Duna partján, a Vác−Pest országút mentén Göd
puszta határa felnyúlt a Rákos-pataktól délre folyó Kis-Rákosig. Az Ómalom
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helyének emlegetése arra enged következtetni, hogy ebben az időben Újmalom is létezett, feltételezhetően a régi közelében.
A Gödhöz legközelebbi vízimalom tehát a Sződ-Rákos patakon állt a Vác−
Pest országút mellett. Évszázados írott források bizonyítják, hogy ez a patak
elégséges vizet hozott ahhoz, hogy ha el is pusztult a malom rajta, azt mindig
újjá lehetett építeni. Christel Tamás szentendrei polgár tulajdonában volt itt
egy kétkerekű malom 1458 előtt. Tőle vásárolták meg az úgynevezett kékesi
(Budaszentlőrinc) pálosok ezt a malmot 1458-ban. Úgy látszik azonban, hogy
Nézsai János önkényesen elfoglalta a malmot, mert 1460-ban felszólították,
hogy adja vissza azt a pálosoknak. A malomról ezután adatokkal sokáig nem
rendelkezünk.
A törökök a budai szandzsák 1559. évi összeírásában Gödnél felvettek egy
malmot a következő módon: „Paksi János malma a nevezett pusztán, kétkerekű. Romos. Az említett kétkerekű, romos malomépítmény tulajdonosa,
a fent nevezett gyaur fellázadt és az ellenség földjére menekült.” Ami an�nyit tesz, hogy a Királyi Magyarországra, Komáromba telepedett át, és harcolt
a török ellen.
Az 1723-ban feltett kérdések közül a tizedik Nevel puszta hollétére vonatkozott. Sajnos a forráspublikáció számára készített regeszta mellőzte az erre
a kérdésre adott válaszok közlését. Az 1738-as határjárás során Dunakeszi
és Göd határán említik a Nevel útját, amelyik − úgy látszik, hogy − Dunakesziből halad Nevel puszta felé, Gödtől keletre. A régészek Felsőgöd és
Sződ határán, az Ilka-patak vizenyős árterére északkeletről lejtő dombon 80
x 300 méteres telepfolttal azonosították Nevel Árpád-kori falu helyét. A váci
püspökség urbáriumában 1570−1578-ban szerepel Newel prédium Göd határai között. A törökök szántották Névelyt 1625-ben, a sződiek használták
1653-ban.
Göd határa délről és keletről

Báró gyaraki Grassalkovich Antal, a királyi személyes jelenlét bíróságának locumtenense megkeresésére Pest-Pilis-Solt vármegye hatósága 1738. május
23-án, és a Wathay család kérésére 1738. június 2-án határjárást vitt végbe
Dunakeszi falu és Göd puszta határára nézve. Összesen 40 tanút hallgattak
ki, akik több mint egy tucat településről érkeztek. Tíz kérdőpontra kellett vá-
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laszolniuk. A kérdések a Duna-partról kezdve keleti irányban haladva, majd
északra fordulva akarták tisztázni a határ vonalát.29
A kezdő határ Dunakeszi és Göd között a Pest−Vác országút mellett a Pusztamalom-árok néven volt ismert. Itt a Duna mellett feküdt az úgynevezett
Fehér homok part, vagyis Delelő, amelyik nevéből következtetve a szarvasmarhák déli pihenő helye volt. Emlékeztek még 1738-ban egy régi körtefára
is a határon, amelyik a határjáráskor már nem létezett. Innentől fogva keletre
vették az utat a határon. Pár száz méterre elérték a Dunakesziről Nevelre vivő
utat, majd ismét kelet felé tartva következett Tóth Pál „állása”, ami lehetett
marha-, borjú-, juhállás stb. Innen elérhető volt a „Sződi Felső út”, ami Dunakesziből közvetlenül Sződre mehetett.
Tovább haladva kelet felé elérték a „Nyúzó völgy farkát”, majd azon túl nem
messze a „Fóti Vácra járó utat”. Tovább menve eljutottak a Kisszentmiklósra
vivő úthoz a Nyúzó-völgy és a Nagy-völgy végében.
Cseszkó István vácszentlászlói, körülbelül 63 éves jobbágy azt vallotta, hogy
amikor Dunakeszit megszállták, ami egybeesett a kuruc háború végével, azaz
1711-ben nyáron fejőjuhász volt Dunakeszin. Akkor a Dunakeszin lakó Juhász
István mutatta meg neki a Fehér homok irányában a határt, amikor a nevezett
körtefa még állt. Akkoriban hallotta és tudja azóta is, hogy Buda visszafoglalása után négy évvel, 1690-ben az említett Fehér homoknál Menkő Pál horvát
tiszt és Kurgyis János magyar tiszt összevesztek és meg is „puskáztanak”, vagyis
egymásra lőttek. A Pusztamalmon felül a dunakesziek 11 horvátot le is „vagdaltak”. A szűkszavú közlés bővebb értelme úgy fogható fel, hogy valamilyen
horvát katonaság mértéken felüli ellátást követelt Dunakeszi népétől, és erőszakoskodni kezdett az emberekkel, különösen az asszonyokkal és leányokkal.
Mire a dunakeszi lakosok magyar katonaságot hívtak segítségül, akikhez maguk is csatlakoztak, felfegyverezve parasztok módjára. A fegyveres összeütközés során 11 horvát katonát megöltek. A saját veszteségről a vallomástevő nem
tett említést, pedig az is lehetett.
Vajda András laki (Géderlak) lakos, a kalocsai érsek jobbágya, körülbelül
49 éves tanú. Vallomása alapján kikövetkeztethetően 1711-1717 között lakott
Dunakeszin. Kurucz András és Szántó Lőrinc dunakesziek mutatták neki akkor
a váci út mellett lévő határhányást, amelyik dunakeszit és Gödöt választotta el
egymástól. A Fehérhomok-parton alul, délen lévő berekben vágott vesszőket,
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melyekből a háza oldalát fonta. Ez a ház tehát patics falu volt. Vajda András
szerint a fűzfaberket akkor Szombathelynek nevezték.
A Grassalkovich kérésére lefolytatott határvizsgálat során összesen négy kérdést adtak fel a tanúknak. Az első kérdés azt tudakolta, hogy a dunakesziek
által régebben épített malom, amelyik 1738-ra elpusztult, Csorgó árkában volt-e
a gödi határ. Ezt a helyet utóbb 1865-ben is határpontnak tartották, írva a vizekről, hogy „a Duna mellett a malomárkába két zuhanyt képeznek”. Ez tehát
a Csorgó maga, ami hol csorog, hol zuhog, a víz mennyiségétől függően.
Innen az árok mellől a határ megy „téli napkelet” felé, a második kérdés
szerint egészen Tetétlenre. Vagyis tudatában vannak annak, hogy a Nap télen
és nyáron nem ugyanott kel és jár a horizonton fel és alá.
Tetétlen puszta és dűlő az 1865. évi bevallás szerint a vasúttól keletre terül
el, és van Belső-, Középső és Külső-Tetétlen is. A területén halmok és árkok
találhatók egészen a Hegyes-halomig.30
Kiss Imre tótfalusi lakos, körülbelül 28 éves, az apjától tanulta, aki régi juhászember volt, hogy az apja és más tótfalusi lakosok bérelték a gödi pusztát
juhaik számára. Az apja a juhokkal „hálásra”, azaz éjszakára a Malom-árkába
járt, avagy a Csurgóba. Vallotta mindezt 1738-ban.
Kálmán Ferenc, Madách János jobbágya, körülbelül 40 éves, magától Dobay
Lászlótól és Madách Lászlótól hallotta, hogy a dunakesziek malma, mely nemrégen elpusztult, a Duna mellett a gödi határban volt. Kálmán a gödi puszta
csőszeként a Malom-árkától fogva Tetétlenig, a Látó-hegy oldaláig, onnan
megfordulva a Hegyes-halomig tartotta a határt Göd puszta és Dunakeszi
falu között.
Józsa István kisnémedi lakos, körülbelül 40 éves, Gosztonyi János özvegyének
jobbágya, hallotta Csupi János váci káptalani tiszttartótól, hogy a dunakesziek
malmát „el kell rontani”. Csupi János az 1720-as években volt tiszttartó és
1732-ben váci bíró. Józsa említette, hogy a Lyukas-halmon alul a sződieknek
jó dinnyéjük termett, amikor ő „dinnyepásztor” volt.
A jelenlegi Alsógöd határos keletről Csomáddal. Madách László és Dobay László özvegye, Madách Borbála kérésére a vármegye hatósága határjárást
folytatott le 1732-ben, Göd puszta és Csomád határaira vonatkozóan. Egyetlen kérdésre kellett válaszolni: „Tudja-e a tanú, hogy az a darab mező, ahol
csomádi lakosok oláh kereskedőkre akadván azokkal összevesztek, s az egyik

36

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

oláh lábát meglőtték és göbelybeli ökreikből kettőt el is hajtottak, az gödi
puszta határában van-e?”
Vörös Mihály dunakeszi lakos, 54 éves, azt vallotta, hogy az öregapjától tanulta, Göd és Csomád között a határt a Budai út „hasítja”.
Ugyanezt az utat más tanúk Rátóti útnak nevezték. Úgy látszik, hogy Göd
puszta és a nemrégen benépesült Csomád között egy út volt a határ, amelyik
Rátótra vitt. Említik még a tanúk a gödi határban a Nyári-völgyet is, melynek jelentése eléggé furcsa, hiszen télen is völgy a völgy. Talán elhallás, elírás
a jegyzőkönyvben a Nyájvölgyből.31
Nagyjából körbejártuk Göd puszta határait északról kezdve, folytatva délen,
majd keleten. Az utóbbinál hiányzik a csomádi határ pontos kijelölése, hiszen
az első telepesek az 1730-as évek elején érkeztek meg, és már el is szökdöstek
a jobbágyi terhek súlya elől. A gödi és a csomádi határ még az 1740-es években
is bizonytalan volt. Mutatja ezt az is, hogy a csomádiak a gödi földön csaptak
össze oláh (román) vándor marhakereskedőkkel. Nyilván úgy tudták, hogy
a saját területükön vannak. Ez a vélekedés lehetett a jogi alapja a csomádiak
fegyveres fellépésének. Jobbágynak más falu, más birtokos birtokán fegyvert
használnia igen nagy vétek volt, és súlyos büntetést vonhatott maga után.
További határjárások bevonásával pontosítható és kiegészíthető lehet a bemutatott határ képe.
SZŐD ÉS GÖD MADÁCH KÉZBŐL A GRASSALKOVICH
URADALOMBA (1728−1735)
Sződ falu és a hozzá tartozó Göd puszta a Madách család öröklött birtokaként érte meg a XVIII. század elejét. Az 1728. évi országos összeírás szerint
földesura Madách Borbála, özvegy Dobay Lászlóné volt.32
Ebben az időben még nem fejeződött be a Neoacquistica Commissio (Újszerzeményi Bizottság) tevékenysége, mely a török kiűzése után a birtokjogokat tisztázta, illetve a fegyverváltság (ius armorum) összegét, a birtok értékének 10 százalékát megállapította és beszedte a kincstár számára.
A Madách család nem volt képes a fegyverváltságot letenni Sződ és Göd birtokai után. Grassalkovich I. Antal, a Commissio elnöke sietett a „segítségükre”,
amikor kifizette a fegyverváltságra az 500 forintot. Az 1730-as évek elején pedig
örök áron, 14 500 forintért megvásárolta a Madáchoktól Sződ és Göd birtokát.33
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Sződ és Göd úrbéres népességével azután 1735. november 8-án kötött új
szerződést Grassalkovich I. Antal. A szerződés bevezetőjében megemlíti, hogy
megvizsgálta a Madáchok korábbi szerződését, és ennek figyelembevételével készült el az új szerződés. Ez a szerződés tehát általánosságban tükrözi
az 1735 előtti állapotokat is.34
Lényeges eltéréseket találunk azonban a Madách és a Grassalkovich szerződések között. A leglényegesebb, hogy az 1728-as összeírás szerint a sződi jobbágyok és zsellérek mind „szabadköltözésűek”. A Grassalkovich által készített
szerződés szerint pedig „örökös” jobbágyok a megvásároltak. Sőt, a szerződés
leszögezi, hogy a jövőben is csak olyan jobbágy költözhet be a faluba, aki vállalja az „örökös jobbágy” állapotot. Ez a státusz súlyosabb függést jelentett.
Sződ estében is tetten érhető tehát a XVIII. században kiterebélyesedő úgynevezett második jobbágyság rendszere.
Ezzel a súlyosbítással szemben állt némi könnyebbítés is a szolgáltatások terén. Figyelemre méltó, hogy a cenzus fizetését 120 forintban rögzíti a szerződés, és ígéri, hogy ezt az összeget a jövőben sem fogja felemelni, akkor sem, ha
a jobbágyháztartások szaporodni fognak.
A terület két malmából az egyiket a szerződés átengedi a jobbágy községnek,
a másikat megtartja urasági kezelésben. Ez javulás a Madáchok rendszeréhez
képest, mert ők csak az egyharmadot engedték át a falunak a két malomból.
Az 1728. évi összeírás kiterjedt a kúriákra, a nemesi lakokra nézve is. A sződi jobbágyok azt vallották, hogy régebbi kúriákra nem emlékeznek. Ez az
1686 előtti időre vonatkozik. De özvegy Dobay Lászlóné Madách Borbála
egy paraszt telkén házat építtetett, melyben a gazdatisztje lakik. Ez az épület
valószínűleg 1725-1728 között emeltetett, mert Dobay László 1725-ben még
Nógrád vármegye alispánja volt.
A Grassalkovich-szerződés 12. pontjában említett „gondviselő” minden bizonnyal az özvegy Dobayné által építtetett házba költözött be, hogy az újonnan szerzett Grassalkovich-birtok gazdálkodására felügyeljen.
A Grassalkovich által megkövetelt robot nem súlyos. Ezt a szolgáltatást majd
a Mária-Terézia-féle úrbérrendezés fogja megnövelni 1767-ben. Akkortól kezdve
ugyanis az országosan egységes robotnapok száma igával 52, kézi erővel 104 nap
lett. Ha a Grassalkovichok éltek ezzel a lehetőséggel, amit a törvény megengedett a földesúrnak, akkor a sződi-gödi jobbágyok helyzete tovább súlyosbodott.
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1. sz. melléklet
FORRÁSKÖZLÉS (KÖZZÉTESZI HORVÁTH LAJOS)
1735. november 8. Grassalkovich I. Antal szerződése (contractus) Sződ község és
Göd puszta úrbéres népessége számára.

„Én alábbis írt Grassalkovich Antal Fölséghes Római Császár és Koronás
Király Urunknak edgyik Tanácsa és Magyar Országhi Personálissa. Adom
tudtára mindeneknek, az kiknek illik; Hogy Nemes Pesth Vármegyében lévő
Sződ nevő Helséghet és Gödi Praedimot Tekéntetes Madács Famíliátul örökössen megh vévén, s azon Sződi lakosoknak előbbeni Uraikkal való Contractussokat megh visgálván, abban declarált okokbul további megh maradásokra
nézve jövendőbeli Kötelességhek iránt alább írt mód szerint kívántam eőket
bizonyossá tennem.
Primo. Ekkoráigh mind az két Malomban lévén jussa az Lakosoknak, mind
két részrül leendő alkalmatossághot tekintvén, az edgyik Malom engedetik a Lakosoknak. Annakis mindazáltal Conservatiójára a ki az Uraságh számára Reserváltatik (:pénzbéli fizetésen kívül:) tartoznak concurrálni és segétséggel lenni.1
Secundo. A Korcsma Szent György Naptul fogvást fél Esztendeigh az Urasághé lészen, azon tul penigh az lakosoknak engettetik: Tartozván az eddigh
való szokás szerint az Korcsmára hordandó Bor és Sör alá emlétett lakosok
Szekereket adni.2
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Tertio. Valamint előbbeni Uroknak kötelezték vala maghokat, azon szerint
mostis declaráltatik nékiek, hogy tudni illik; Az föllyebb írt Jövedelmeket
nem Tartozás képpen, hanem Jóakaratombul azért engedem nékiek, hogy eőkis megh emlékezvén maghok eörökös Jobbágysághbéli Kötelességhekrül annál állandóbban legyenek, egyébirántis Senkinek ottan lakása nem engedetik,
s bé sem bocsátatik lakójuk az Faluban, valaki eörökös Jobbágyságára Magáth
nem kötelezi, s igy az ki el akarna onnan menni, minden Jószághát el veszti; és
mint eörökös Jobbágyomhoz magham Jussát fön tartom.3
Qvarto. Emellett Esztendőbeli Adó, vagyis Census fejében tartozni fognak
kész pénzül Száz husz forintokkal, Melly Summának felit Szent György Napkor, Más felit penigh Szent Mihály Napkor tartozni foghnak esztendőkint le
tenni.
Assecuráltatnak a mellett ha szintén megh Szaporitatnakis (:kit Isten Kegyelmébül Reménlek:) az Falu Lakossi, akkoron sem foghnak több Censussal
tartozni.4
Qvinto. Minden Jobbágy, valakinek vonó Marhája vagyon, tartozik Esztendőnkint Őszi Vetés alá három napi Szántást tenni, azt megh forgatni, és
be is vetni, s a minémő Termést Isten enged, azon Maghok Szántása után, azt
annak Idejében beis hordani, és Szipen Asztaghban rakni.5
Sexto. Minden külöm kinyeres tartozzék három napi Kaszállással, annak föl
Gyüitésével, és bé hordásával, s Kazalban való Rakásával.6
Septimo. A Mennyi Kender és Len vettetődik az Uraságh Részére, annak ki
Nyővésével, Ásztatásával, Csapásával és tilollásával tartozni foghnak.
Octavo. A Minémő Gabonájok fogh Isten Kegyelmébül a Sződi földön
termeni, abbul az Uraságh Számára Kilenczed s az Gödi Pusztárul heted rész Désmával foghnak tartozni, s az Bárányokbulis, és Méhekbül Kilenczeddel.
Nono. Az Melly Désmabéli Gabona fogh tülök obveniálni, azt, s ugy Szintén az Majorsághbéli Gabonátis tartozni foghnak Pesthi Granariumomban,
vagy az Budai Magazinumban administrálni.7
Decimo. Az Uraságh Konyhájára Esztendőnkint foghnak administrálni
edgy akó vajat, Tyúkot két százat, Ludat Tizenkettőt, Tojást eőt Százat, Eőlfát huszon eőtőt, á kit vagy Gödöllei, vagy Kerepessi Eerdeimben tartoznak
Megh vághni, és Pesthi Házamhoz hordani.
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Undecimo. Egyéb Szolghálatokban pening az Uraságh olly Vigyázassal és
Gondviseléssel fogh lenni Reájok, hogy Szaporodások következhessék.
Duodecimo. Az Határt kerülni, őrizni, a Vásároknak Idein az eddigh Szokott Szolghálatot véghez vinni, valakin a sor lészen Tizenkét forint Birságh
alatt el ne Mulassa, Szabadságha lévén az ott való Gondviselőmnek, valakik
az föllyebb irt Punctumoknak engedelmeskedni nem akarnak, és Szavát azokban nem fogadnák, mindenikén Tizenkét forint Büntetést megh venni; Mind
ezeknek bizonyosabb voltára Nézve kívántam föllyül irt Jobbágyimnak ezen
Pecsétes Levelemet ki adnom.8
Datum Gedellő Die 8a Novembris 1735.”
1.	A z 1728. évi összeírás szerint a falu két malmából egyharmadot birt bérleményben a község, ami 54 pozsonyi mérő gabona hasznot hozott. –In: Borosy, 1997. 11. 867.
2.	Szent György-naptól (április 24.) Szent Mihály-napig (szeptember 29.) szinte mindenhol
a földesúré volt a kocsmáltatás, mert ebben a félévben a meleg miatt többet ittak az emberek. Ezért a kocsmabérlő községnek meg kellett elégednie a téli időszakkal, amikor
kevesebb ital fogyott.
3.	Az „örökös jobbágyság” a Dózsa-féle parasztháború után fokozatosan kodifikálódott.
A XVIII. századra teljesedett ki. Lényege a szabad költözés megvonása, a földesúrtól való
szoros személyes függés. Az úrnak jobbágyai felett korlátozott tulajdonjoga van. Nem
ölheti meg, de eladhatja, elajándékozhatja, zálogba vetheti stb. őket. Az úr használati-haszonélvezeti joga szerint adóztathatja, robotoltathatja, az úriszékén ítélkezhet fölöttük.
A XV1I1. században is volt szabadon költöző és örökös jobbágy. Sződ úrbéresei az utóbbi,
rosszabb kategóriába tartoztak.
4.	A cenzust a jobbágytelek használata fejében vetették ki, Sződ esetében nem jobbágyháztartásonként, hanem egy összegben az egész községre. A Mária Terézia-féle úrbéri rendezéskor (1767) egységesen évi 1 forintban állapították meg jobbágy és zsellér háztartásonként.
5.	A z 5. pontban a földesúr saját kezelésében lévő (majorsági) földekről van szó. Ez azt jelenti, hogy ilyen jogú földek is voltak Sződ és Göd határában.
6.	A „külöm kinyerés” jelentése „egy kenyéren”, egy háztartásban élők családfője.
7.	A 9. pontban együtt említi az úrbéres és majorsági földek gabonáját, melyet a Pesten vagy
Budán lévő Grassalkovich magtárakba kötelesek behordani a jobbágyok.
8.	A z itt bemutatott szerződés példánya másolat, és nincs hitelesítve. Gödöllői Városi Múzeum, a Grassalkovich-uradalom iratai, 2. doboz.
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Láng József

Felsőgöd a forradalomban
Adatok a település 1956-os történetéhez

A

z 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója méltó alkalom volt arra, hogy a helytörténet szempontjából is feltárjuk az események igaz történetét.
Természetesen helyi szinten nem kell feltétlenül nagy fegyveres akciókra gondolnunk – a kisebb történések is jelentőséggel
bírnak. A Rákosi-címer eltávolítása az iskolai osztályteremből
vagy a hittanoktatás újraindítása egy település életében fontos
eseménynek számítanak, s ha ezek több száz, több ezer városban és faluban végbemennek, akkor már egy országos, nemzeti
folyamatnak a részei.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatban főként a megtorlás időszakában keletkezett iratok
állnak a rendelkezésünkre. Ezek a források a nemzetellenes,
kommunista személyek és hatóságok dokumentumai, amelyek súlyosan elfogultak a „bűnösnek” nyilvánított személyekkel szemben, és a bűnvádi eljárások során rendkívül túlzóak.
E történeti iratok felhasználása során tehát ennek megfelelően
kell forráskritikát alkalmaznunk.1
1

 orváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történetéhez. Gödi Almanach,
H
2007. 20–22. o. (A továbbiakban Horváth, 2007.)
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1. kép. Potyó

Imre a tanácsháza előtt
a 18 pontot olvassa

1956. október 23-án este fél hétkor tartották
a rendszeres havi tanácsülést. A 48 tanácstagból 30 volt jelen, köztük a főként MDP-tagokból álló VB teljes létszámmal. Elöljáróban megbeszélték, hogy a volt Deák Ferenc
utcában a Rákosi Mátyás utcanévtáblát le kell
venni, az utca visszakapja a régi nevét.
Az aznapi események mindenki számára ismertek voltak, de csak dr. Záhonyi Géza
gyógyszerész reflektált azokra: szívét-lelkét betöltő, túláradó érzéssel köszöntötte
az egyetemi ifjúság budapesti felvonulását,
messzemenően egyetértett vele és magáénak
érezte azt. A többiek nem reagáltak rá. A továbbiakban a rizs elosztásáról és a lakáskiutalásokról vitatkoztak.2
Október 24-én a pesti események hatására
összehívták a tanács és a Hazafias Népfront
együttes ülését. Megszervezték a falu biztonságát szolgáló őrséget, így többek között
a posta, a népboltok és a templom őrzését.
Az utóbbit azért látták lényegesnek, nehogy
„provokálásképpen” valami kárt tegyenek ott,
és azt a kommunistákra fogják.
Október 25-én Záhonyi Géza és társai tömegtüntetést szerveztek a községben. A tüntetés után ismeretlen tettesek kővel bedobták
Schneider Pál és Steuer Sándor ablakát.
Október 26-án körülbelül 200 ember követelte a pártvezetők lemondását. Sztoján
Józsefet, a Hazafias Népfront elnökét lemon2
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datták, és új vezetőséget választottak.3 Potyó
Imre a tanácsházán felolvasta a forradalom 18
pontját.
Ezt követően a piactérre mentek, hogy megválasszák a Forradalmi Nemzeti Bizottságot.
Itt mintegy ezerkétszázan gyűltek össze.
Záhonyi javaslatot tett a nemzeti bizottság
tagjaira, akiket a sokadalom közfelkiáltással
megválasztott. A tagok a következők voltak: Dr. Záhonyi Géza elnök, gyógyszerész;
Erdélyi Lajos katonatiszt; Mészáros István
VB-titkár, főjegyző; Potyó Imre tanár; Tamás
Endre tanár.4
A tanulóifjúság szerette Tamás Endre tanár
urat, és nagyon büszkék voltak rá, hogy őt is
beválasztották a vezetőségbe. Ezen felbuzdulva néhányan a Pártházhoz mentek, és eltávolították róla a vörös csillagot, majd Nemes
Sándornak az iskola előtt álló emlékművéről
is leverték a vörös csillagot.5
A repülőmodellező szakkör tagjai, akik között voltak általános és középiskolások, illetve egyetemisták is, kitűzték a magyar zászlót
a kastély bal oldalán álló víztorony tetején
lévő szélkerék rúdjára.6

2. kép. A
 Forradalmi Nemzeti
Bizottság tagjai: (balról)
Potyó Imre, Erdélyi Lajos,
dr. Záhonyi Géza és Mészáros
István

PML, Felsőgöd községi tanácsülési jegyzőkönyvek
1957–1958, 1. o. Sztoján József tájékoztatója az 1957.
május 14-i tanácsülésen az ellenforradalmi eseményekről Felsőgödön, Felsőgöd Községi Tanács VB
Dobolási Körlevelének kivonata, 1956. október. 27.
4
Záhonyi Tamás: Történelmi helyzetkép – két szálon
1956-ról. Gödi Almanach, Göd, 2006, 8. o.
5
Vass István: Felsőgödi srácok – 1956, Gödi Almanach,
Göd, 1998, 169. o. (Vass)
6
Gallé Gábor visszaemlékezése
3

45

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Tamás Endre lerombolta és „magához vette” Nemes István kommunista
mártír emlékművét.7
A megválasztott bizottsági tagok a tanácsházára mentek, leváltották a tanácsot, és átvették a közigazgatás irányítását. A Forradalmi Nemzeti Bizottság
megalakította a nemzetőrséget. Potyó Imre utasítására a nemzetőrség tagjai
fegyverrejtegetés címén házkutatást tartottak Schneider Pál kommunista lakásán.
Október 27-én Dunakesziről több géppisztolyt és szálfegyvert hoztak a nemzetőrség részére.
A nemzetőrség parancsnoka Bécsy Károly cserkészvezető, HM-alkalmazott
volt. A tagokról hivatalos listám nincs, de néhány nevet sikerült megszerezni: Dévényi Aladár, Fazekas Árpád, Horváth Csaba, id. Jantsky Lajos, Karvázy
Zsigmond, Nika Árpád, Patkós László, Stolba Ferenc, Stolba Károly, ifj. Tamás
Endre, Tavas András, id. Vass István, Vágvölgyi László.

3. kép. F azekas Árpád nemzetőr-igazolványa
7
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Éjszakánként járták a községet, arra vigyáztak, hogy semmilyen atrocitás ne érje a kommunisták házait, ne legyen rendbontás a faluban. Október
28-tól több éjszakán keresztül Fazekas Árpád és id. Jankay László feladata
volt Szigeti Tibor párttitkár házának őrzése. A volt párttitkár nagy szeretettel
emlékezik Bécsy Károlyra és id. Jankay Lászlóra, akik mindketten tisztelték
a forradalmat, de nem hagyták érvényesülni a bosszúállás szellemét. A nemzetőrök Vácra jártak teherautóval, ebben főként Vágvölgyi László jeleskedett.
Lisztet hoztak a malomból, meg egyéb élelmiszereket is, hogy zavartalan
legyen az emberek ellátása. Egyszer a környékbeli falvakban is összeszedték
az élelmiszereket, és beszállították azokat a Róbert Károly körúti kórházba,
a kezelésre szoruló forradalmároknak.
A nemzetőrök az útkaparó házától elvonszolt hóekével torlaszolták el
az országutat, s minden arra járó teherautót igazoltattak. A vállukon puska
volt, a karjukon nemzeti színű szalag, s az út szélén benzines palackok álltak
készenlétben az esetlegesen arra tévedő bujkáló ávósok illő fogadására.8
Október 29-én Potyó Imre javaslatára a nemzeti bizottság négy (más források szerint három) kommunista pedagógust (Palásty Vilmosné igazgató,
Palásty Vilmos tanár, Radnai István tanár) eltávolított beosztásából. Ezt írásban is közölték velük.9 A tantestület tagjai közfelkiáltással dr. Santora Józsefet
választották meg igazgatónak, aki sajnos csupán néhány hónapig tölthette be
a megbízatást.10
November 4. után Záhonyi és társai igyekeztek megakadályozni a tanácsot
abban, hogy visszavegye a község irányítását.
November 5-én, a hajnali órákban Vass István és néhány társa rajtaütésszerűen megtámadták a gödi domb gerincéről Pest felé tartó szovjet tartálykocsit.
November 6-án kora reggel Vass István és társai megismételték az előző napi
támadásukat.11
Vass, 170. o.
A Történeti Hivatal Záhonyi Tamásnak átadott tájékoztatója a felsőgödi ellenforradalmi
tevékenységekről. Dr. Záhonyi Géza előzetes letartóztatási dokumentumában három kommunista pedagógust említenek.
10
PML Pestmegyei Tanács Művelődésügyi Osztálya, 69239/1957. számú, levél.
11
1956 Pest megyében. Adattár, 88. o.; Vass István: Felsőgödi srácok – 1956, Gödi Almanach,
Göd, 1998, 168. o.
8
9
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November 22-én, a havi rendszeres tanácsülésen dr. Záhonyi Géza javasolta, hogy titkos szavazással változtassák meg a végrehajtó bizottság összetételét. A testületből így kikerültek a meghatározó kommunista tagok: Medgyes
Tiborné, Szigeti Tibor és Orbán Péter. A nemzeti bizottságból dr. Záhonyi
Géza került be a végrehajtó bizottságba, és természetesen Mészáros István
is, aki hivatalból korábban is tagja volt a VB-nek. A néhány rá eső szavazat
alapján Schneider Pál is jogosult lett volna a tagságra, de egészségi állapotára
hivatkozva nem vállalta a megbízatást. A tanácselnök továbbra is Kopász János
maradt. Az ülésen jelen lévő 37 tanácstag egyhangúlag megszavazta az indítványt. 12 A tanácskozás végén Kopász János tanácselnök a VB és a maga
nevében is köszönetet mondott a Nemzeti Forradalmi Bizottság tagjainak
eredményes munkájukért, azért, hogy biztosították a lakosságnak az ellátást,
és zavartalanná tették a személyi és a vagyonbiztonságot. Köszönetet mondott
a nemzetőrség munkájáért is.
A testületbe újonnan bekerült személyek néhány hónap múlva hivatalosan
is tagjai lettek a „törvényes VB-nek”. Tanácsülést néhány hónapig nem hívtak
össze.
December 11-től a végrehajtó bizottság ülésén néhány lakos a földjét kérte
vissza, mások iparengedélyért folyamodtak a testülethez. A jelenlévők megszavazták a kérelmeket, persze a végleges jóváhagyás a járási hivatal hatáskörébe
tartozott. Erről később nem volt híradás. A tanácskozások normális mederben
folytak, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint dr. Záhonyi nem volt hangadó.13
Az 1957. januári és februári VB-ülés is rendben lezajlott, a márciusi már dr.
Záhonyi és Mészáros nélkül, de a novemberben megválasztott tagokkal.
1957. március 16-án a VB-ülésre már a „törvényes”, azaz a november 22. előtti testületi tagokat hívták össze. Felolvasták a járási VB határozatát a törvényes
állapot visszaállításáról, és a novemberi VB-n megválasztott tagok visszahívásáról. Mészáros István VB-titkárt felfüggesztették állásából. Az április 1-jei
ülésen ismét tárgyalták Mészáros István ügyét, munkaviszonyát egy kormányrendeletre hivatkozva március 15-ei hatállyal megszüntetették, és határozatot
hoztak munkabérének elszámolásáról.14
PML, Felsőgödi tanácsülés jegyzőkönyve 1954–1956, 433. o.
PML, Felsőgödi végrehajtó bizottság jegyzőkönyvei 1954–1956, 555. o.
14
PML, Felsőgödi végrehajtó bizottság jegyzőkönyvei 1957–1958, 4–25. o.
12
13
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1957. május 14-ére hívtak össze tanácsülést. November óta ez volt az első
alkalom. Itt is bejelentették a „törvényes” állapot visszaállítását és Mészáros
István, illetve dr. Záhonyi visszahívását – jelentősen cifrázva bűneiket. Megjegyzem, a tanácselnök vezérletével egyhangúlag megszavazták az elmarasztalást ugyanazért, amiért novemberben még köszönet járt.15
A korra jellemző két emléket így idéz fel egy akkori fiatal nemzetőr.16
„1957 januárjában egy kis zenés-táncos összejövetelt rendeztünk a kastélyban, voltunk vagy negyvenen. Alighogy elkezdődött az összejövetel, két erősen baloldali gondolkodású, minősíthetetlen viselkedésű alak berontott, azt
ordítozva, hogy az »úri kaszinó« már bezárt, és mindenki takarodjon haza.
Komoly tettlegességre került sor mindkét fél részéről.”
A forradalmat követő időszak történetéhez hozzátartozik, hogy az év első
hónapjaiban plakátok jelentek meg „MUK” (márciusban újra kezdjük) felirattal. További kutatást igényelne, hogy ez provokáció volt-e, vagy egyébként értelmetlen fellángolás, hiszen a folytatásnak valóban nem volt semmi esélye.
Itt lépett be a képbe M. György korábbi osztálytársunk, aki ekkor már fedett
rendőrnyomozó volt Vácott, és nagy szerepet vállalt az információ továbbításában a megtorlási központokba. 1957. március 14-én, megelőző csapásként,
az ünnep előtti nap éjszakáján begyűjtöttek minket, jobboldali nézetűnek vélt
egyéneket. Én két alagi és egy dunakeszi úrral ültem egy cellában Vácott, nekik is ismerős volt az M. név. Nagyszerű pályafutása volt emberünknek, mert
1989-ben már a Belügyminisztérium párttitkára volt.
1957. március 15. előtt korongecsettel festett kátrányos „MUK”-felirat jelent
meg az Iparoskör oldalán, amit a helyi vezetés utasítására úgy távolítottak el,
hogy ácskapoccsal levakarták a falról. A kátrány valóban eltűnt, de a három
közismert betű így a vakolatba vésve még jobban látszott. Ez a kis humoros
eset üdítő volt azokban a szomorú napokban.17

PML, Felsőgödi tanácsülés jegyzőkönyvei 1957–1958, 1–18. o.
Fazekas Árpád visszaemlékezése
17
Gallé Gábor visszaemlékezése
15
16
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RÖVID ÉLETRAJZOK
Dr. Záhonyi Géza Károly (1930-ig Nahóczky) gyógyszerész

Bakóca, 1900. április 6. – Budakalász, 1991. március

Apja Nahóczky Béla (1867), anyja Zipera Hermin (1873).
A középiskolát Szarvason végezte, majd 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karán diplomát, 1937-ben pedig a franciaországi Strasbourg tudományegyetemén gyógyszerészeti doktorátust szerzett. Gyakornoki éveit Marcaliban, Budapesten, Szabadszálláson, a romániai Galacban
(Galaţi) töltötte. Egyetemi tanulmányai és külföldi tartózkodása alatt megtanulta a román, a francia, az olasz, a spanyol, az angol és a német nyelvet. 1933ban Budakalászon vett házat, melyben lakást és gyógyszertárat alakíttatott ki.
1934-ben kedvezményes hitellel gyógyszertári jogot és praxist indított.
Ózdon kötött házasságot 1938. május 20-án. Házastársa Kiszely Ilona (Ózd,
1918. október 2. – 1992. október 20.) Gyermekei: Ildikó (1942. 05. 25.) kozmetikus, Tamás (1940. 04. 13.) szállodai szakember.
1950-ben házát, telkét, gyógyszertárát államosították, és családjával együtt
kitelepítették. Lakhelyül és működési területül Felsőgödöt jelölték ki számára.
1954-től részt vett a közéletben. Az egészségügyi állandó bizottság vezetőjeként tevékenykedett.18
1956-ban megválasztották a forradalmi bizottmány elnökének. Igyekezett
fenntartani a rendet és a nyugalmat, valamint megszervezte a lakosság ellátását.
1957. február 28-án letartóztatták. Vácon, Kistarcsán, Tökölön tartották
fogva 1957. december 20-ig. A családot szükséglakásba költöztették.
Szabadulása után több hónappal kapott állást, beosztott gyógyszerészként
dolgozott az ország különböző településein. 1963-ban nyugdíjba vonult, és
visszaköltözött Budakalászra. Kilencvenéves koráig dolgozott, kilencvenegy
évesen hunyt el. A budakalászi római katolikus temetőben nyugszik feleségével együtt, aki férje halála után egy évvel hunyt el.19
18
19
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PML, Felsőgödi tanácsi jegyzőkönyv 1954–1956, 88. o.
 szöveg Záhonyi Tamás közlése
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Tevékenységének elismeréseként Göd Város Önkormányzata 5/2015. (II. 25.)
számú önkormányzati rendeletével teret nevezett el dr. Záhonyi Gézáról.
Mészáros István főjegyző

Veresegyház, 1916. április 25. – Hatvan, 1993. szeptember 13.
Apja Mészáros József (1881), anyja Danis Viktória (1884).
Középiskolába Budapesten járt, 1939-ban jegyzői tanfolyamot végzett
Szombathelyen. Gyakornoki éveit Csomádon, Őrszentmiklóson töltötte,
majd 1941-től Veresegyház adóügyi jegyzőként dolgozott.
1941-ben Veresegyházon kötött házasságot Kmetty Máriával. Gyermeke,
Mészáros Katinka (1943) mezőgazdász.
1949-ben Veresegyházon volt főjegyző, majd 1949. július 26-tól Felsőgödre
helyezték főjegyzőnek. 1950-ben költözött Felsőgödre, a községháza melletti
szolgálati lakásba.
1956. október 26-án őt is beválasztották a Forradalmi Nemzeti Bizottságba. Ezt követően folytatta a községházán a VB-titkári munkáját. A nemzeti
bizottságban való részvétele miatt 1957. február 28-án letartóztatták. Hivatalosan március 15-én mentették fel állásából, addigi járandóságait elszámolták
a családjával, amelyet szükséglakásba költöztettek. Vácon tartották fogva, majd
Budapestre szállították át a Markó utcai fogházba, ahol súlyosan bántalmazták. Később Kistarcsán és Tökölön raboskodott. 1958 januárjában szabadult.
1959-ig fizikai munkásként dolgozott, majd ekkor meghívták Aszódra a járási
tanács pénzügyi főelőadójának. 1970-ben főkönyvelőnek nevezték ki a Fővárosi Tanács VB gödöllői szociális otthonába. Hetvenéves koráig dolgozott.
Fiatalkorában aktív sportoló volt, és egész életében kötődött a sporthoz.
Nyugdíjazása után az Aszódi Sportegyesület könyvelését végezte. 1993-ban
Veresegyházon temették el.20

20

 észáros M. Katinka: A Mészáros család története és az 1956. évi események, Gödi AlM
manach, Göd, 2007, 23. o.
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Potyó Imre tanító

Csíkdánfalva, 1918. október 27. – Göd, 1989. április 13.
Apja Potyó Gábor, anyja Lázár Erzsébet. Tanítói oklevelét 1940-ben szerezte. Felesége Perényi Margit tanítónő (Debrecen, 1922. december 24. – Göd, 1976. október 14.). Gyermekei: Margit (1948. december 31.) és Imre (1953. november 6.).
Az 1950-es évek elején nevezték ki őt és feleségét a göd-újtelepi iskolába tanítónak. Felesége korábban Sülysápon és Maglódon tanított.
1956-ban beválasztották a felsőgödi Forradalmi Nemzeti Bizottságba. A tanácsházán felolvasta a forradalom 18 pontját (egyes források 14, mások 16 pontot említenek), és összeállította a kommunisták listáját, hogy később megvizsgálják, van-e náluk fegyver (ezt a vádlók „halállistaként” emlegettek). Egyes
iratokban neki tulajdonították a kommunista pedagógusok elbocsátását.
1957. február 28-án letartóztatták, az internálásból 1957. december 14-én szabadult. Ez alatt a tanév végén minden további nélkül elbocsátották.
Felesége gyermekeivel az Alsógödön élő szüleihez költözött. Ezután Sződligeten, majd Alsógödön tanított haláláig. Potyó Imre kiszabadulása után kitanulta a cserépkályha-építő szakmát.
1963-ban rehabilitálták, és napközis nevelőként dolgozhatott Felsőgödön. Néhány év múlva egészségügyi okok miatt leszázalékolták, szakmájában dolgozott tovább.
71 éves korában hunyt el, a gödi Pesti úti temetőben nyugszik.
Erdélyi Lajos katonatiszt

Nagysomkút, 1913. október 9. – Vác, 1980.
Nyughelye a Nemeskéri Kiss Miklós úti temetőben van. Anyja Mányó Mária
(1878), apja Erdélyi János (1872–1918) tanító.
Középiskolai tanulmányait Tiszavárkonyban végezte, a piarista gimnáziumban, majd a Ludovika Katonai Akadémiára került. 1940. május 5-én, Felsőgödön kötött házasságot Szomolnoki Gabriella tanárnővel (Szomolnok, 1915
– Felsőgöd, 1998. október 6.).
A II. világháború előtt katonatisztként szolgált, elbocsátása után a Nyugdíjfolyósító Intézet, majd a Magyar Filatélia Vállalat alkalmazásában állt.
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1956-ban beválasztották a felsőgödi Forradalmi Nemzeti Bizottságba. Később fegyveres kiképzéssel és a nemzetőrség felfegyverzésével vádolták. Egyes
dokumentumokban Bécsy Károly helyett tévesen őt nevezik a nemzetőrség
parancsnokának. A rendtartásban és az élelmiszerek elosztásában tevékenykedett. 1957. február 28-án letartóztatták, december 28-án szabadult.
Ezt követően több helyen is dolgozott fizikai munkakörben. A Chinoin-gyárból ment nyugdíjba 1972 körül. A háború előtt cserkészvezető, majd
leventeoktató parancsnok volt.
Dankó József nyomdász

Fakóvezekény, 1911. augusztus 11.
Anyja Svolka Julianna. Neve eddig nem volt ismert 1956-os eseményekkel
kapcsolatban. 1957. február 28-án a többiekkel együtt őt is letartóztatták.
Az ellene felhozott vád az volt, hogy telefonügyeletet tartott a tanácsházán, és
megakadályozta a kommunista személyek segélykérő tevékenységét. Kihallgatása közben előadta, hogy Potyó Imre kérésére maradt a tanácsházán a telefon
mellett addig, amíg a gyűlés tartott. Ez idő alatt senkit nem akadályozott
meg abban, hogy telefonáljon. A feladata csupán az volt, hogy a bejövő telefonhívásokat fogadja, és az üzeneteket átvegye. Itt kell elmondani, hogy dr.
Lányi László és dr. Bozóki István megyei ügyészek 1957. március 27-én a váci
börtönben lévő Dankó József, Erdélyi Lajos és Mészáros István szabadlábra
helyezéséről határoztak, bűncselekmény hiányában. Ugyanekkor elrendelték
Potyó Imre és dr. Záhonyi Géza átkísérését a váci járási rendőrkapitányságra.21 A felülvizsgáló ügyész Edélyi és Mészáros ítéletét túl enyhének találta, és
az év végéig elrendelte közbiztonsági őrizetbe helyezésüket. Így március 28-án
egyedül Dankó Józsefet helyezték szabadlábra. Az előző munkahelyére letartóztatása miatt nem vették vissza. A Zrínyi Nyomdában tudott elhelyezkedni.
Egyéb bántódás nem érte.22

21
22

PML, Pest Megyei Ügyészség iratai, 1957. Bül.208/2. sz.
A család szóbeli közlése alapján.
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Bécsy Károly mélyépítő mérnök

Pincehely, 1916. február 1. – Budapest, 2007. augusztus 20.
Apja Bécsy Elemér Márton elemi iskolai igazgató, tanító (1887), anyja Sátor
Ilona (1893). Szentgotthárdon érettségizett. Postatiszti felsőfokú számvevőségi képesítést szerzett, majd később szakmát váltott, mélyépítő mérnöki diplomát szerzett, és az építőiparban helyezkedett el.
1943. május 8-án, Budapesten házasságot kötött Varga Gabriella Annával
(Budapest, 1923. február 23. – Budapest, 2008. március 18.) Gyermekei: Mária (1944), Zsuzsanna Margit (1946) és Judit (1947).
A Honvédelmi Minisztériumnál volt pénzügyi számvevőségi tisztviselő,
majd a 21. sz. Állami Mélyépítő Vállalatnál dolgozott.
A forradalom alatt a nemzetőrség parancsnoka volt. A megtorlás éveiben
– eddigi ismereteink szerint – különösebb atrocitás nem érte. Ebben valószínűleg szerepe lehetett annak is, hogy a tevékenységgel kapcsolatos összes
dokumentumot elégették egy összejövetelen.
1976-ban vonult nyugdíjba. Felsőgödön aktív társadalmi életet élt, énekelt
a dalárdában, részt vett a színjátszásban, az evezősportban és a cserkészetben
(öreg cserkészként is).23
Vass István

Felsőgöd, 1951. december 25.
Anyja Rakamazi Ilona, apja id. Vass István. Fegyverrejtegetésért és tiltott határ
átlépésért letartóztatták, 1957 januárban, februárban és márciusban őrizetben
volt. Ezután a fővárosi fiúnevelő intézetbe, majd 1960. július 20-ig az Aszódi
Iparitanuló Intézetbe került. A kiszabott javítónevelést 1992-ben a Pest Megyei Bíróság semmisnek nyilvánította.24

23
24
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Tamás Endre tanár

Kőrösmező (Máramaros megye, Kárpátalja), 1907. május 5.
Anyja neve Reisz Jolán. Házastársa Sövényi Mária. Gyermekei: Endre és
Emőke.
Nem tudjuk, miként került Felsőgödre. Családjával az iskola szolgálati lakásában lakott, majd tanteremhiány miatt a későbbi Ady Klub épületébe költöztették. A Szécsi-kastély községi rendelkezésre bocsátása után ő volt az első
kultúrház-igazgató.
1956-ban beválasztották a Forradalmi Nemzeti Bizottságba. A forradalom
után több vádpontban is bűnösnek találták: eltulajdonította Nemes István emlékművét, a tanulókkal röpcédulákat készíttetett és terjesztett, a tanulóifjúságot arra oktatta, hogyan lehet benzines palackokkal megsemmisíteni a szovjet
tankokat, illetve arra buzdította a tanulókat, hogy bántalmazzák a hitoktatásra nem jelentkezett társaikat. A fentiekre hivatkozva izgatás bűntettének
gyanújával 1957-ben letartóztatták. Vácon, majd a Markó utcai fogházban raboskodott.25 Az 1957. április 8-án indított nyomozás során kiderült, hogy tevékenysége az izgatás törvényi ismérveit nem merítette ki, ezért a Pest Megyei
Ügyészség megszüntette ellene a nyomozást.26
Tamás Endréné tanár

1957. május 15-én a Felsőgödi Állami Általános Iskola igazgatója a Pest
Megyei Tanács VB művelődési osztályára írt levelében kérte beosztottja felelősségre vonását. Felrótta neki, hogy 1956. október 1-jén (sic) felszólította
nevelőtestületet a „szabadságharcban” való aktív szerepvállalásra. Összetörte
a Lenint és Sztálint ábrázoló gipszplakettet, a gyermekek előtt magasztalta
az ellenforradalmat, és plakátokat készíttetett velük stb. 27 A következmény
az állásából való azonnali elbocsátás volt. Tamásné fellebbezett a Váci Járási Pedagógus Egyeztető Bizottsághoz. A tárgyalás 1957. augusztus 18-án
volt. Jellemzően itt a korábbiaktól eltérő vádpontokra kellett felelnie. TaHorváth, 2007.
PML, Pestmegyei Ügyészség iratai, 1957. Bul. 516. sz.
27
PML, Pest Megyei Ügyészség iratai, 76/1957. szám
25

26
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gadta, hogy kapcsolatot tartott volna a „felszabadulás” előtti iskolaigazgatóval. Azt állította, hogy a lázító hangú levelet a tantestületben nem ő olvasta
fel – Szakáll Károly már korábban elismerte, hogy ő tette. Valóban a sztrájk
mellett foglalt állást, de bejárt az iskolába helyettesíteni. November 1-jén
ellenforradalmi hangú nyilatkozatot tett, ezt elismerte és megbánta. A bizottság a korábbi büntetést írásbeli megrovásra változtatta. Ehhez talán az is
hozzájárult, hogy a feljelentéssel egy időben mintegy 30 szülő felmentést
kérő levelet küldött. 28
Tamás Endre ellen is fegyelmi eljárást folytattak, de letartóztatása és az azt
követő eljárás miatt megszüntették azt. 1957 nyarán mindkét nevelőt elhelyezték Felsőgödről.
A tantestület ellenforradalmi tevékenységét az 1957 júliusában a Váci járásban megalakult ötös bizottság vizsgálta. A helyi szervek már csak Radnóty
Margit áthelyezését javasolták. (Akkor ez bizonyos okok miatt nem volt megvalósítható, de később megoldották.)
Tamás Endréné és Radnóty Margit néhány év múlva újra Felsőgödön taníthatott. Tamás Endre későbbi sorsáról egyelőre nincsenek adataink.
Palásthy Vilmosnét vissza akarták helyezni iskolaigazgatói székébe, de nem
volt hajlandó vállalni a megbízatást, írásban le is mondott. Ezt követően mentették fel igazgatói pozíciójából dr. Santora Józsefet, és helyére Radnai Istvánt
nevezték ki, akit az ellenforradalom szintén eltávolított az iskolából.
Dr. Santora az iskolaév befejeztével fegyelmi eljárást kért maga ellen, de
a Pest Megyei Tanács művelődési osztálya nem látott okot az eljárás megindítására. A Pest Megyei Tanács művelődési osztálya válaszlevelet írt az iskola
egyik tanárának panaszára, amelyben az illető azt kérte, hogy szabjanak ki
büntetést a tantestület egyes tagjaira. Ebben a válaszlevélben a művelődési
osztály illetékese úgy fogalmaz: dr. Santora munkájával a helyi szervek meg
vannak elégedve.29
***
28
29
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PML, Pest Megyei Tanács VB, művelődési osztály, 67339/57.
PML, Pest Megyei Tanács VB, 69239/1957. szám, Budapest, 1957. december 30.
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Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az 1956-os forradalom
emléknapján rendezett városi megemlékezéseken minden évben fontos lenne név
szerint megemlíteni mindazokat, akik a nehéz időkben biztosították a rendet
és a lakosság megfelelő ellátását Alsó- és Felsőgödön. Néhányukra ezért elzárás,
családjukra meghurcoltatás várt, többeknek pedig egész hátralévő életükben viselniük
kellett a megbélyegzettséget. Az illő tiszteletadás örvendetes kezdete, hogy dr.
Záhonyi Gézáról a közelmúltban teret neveztek el. A forradalmi időkben szerepet
vállaló számos nemzetőrnek is köszönet jár.
***
KI VOLT NEMES ISTVÁN?
Az unoka, Pohiba Kornélia visszaemlékezése

Az egyik vádirat szerint Tamás Endre a következőket cselekedte: 1956. október 23-át követően Felsőgöd községben „a fasiszták által 1944-ben meggyilkolt Nemes István kommunista mártír emlékművét lerombolta”. Sajnálatos,
de Nemes István nyomára és életművére, mellyel szobrot érdemelt ki, nem
sikerült rábukkanunk. Ez is példája lehet az 1950-es években erőltetett, sőt
hisztériás kommunista mártírkultusznak, melyet gyakoroltak az egész országban. Horváth Lajos történész, levéltáros erre ráhibázott!30
Nemes István ortopéd cipész

Fehérvárcsurgó, 1895 – Dachau, 1945. február 21.
Apja Nemes János földműves, anyja Kovács Katalin.
1923-ban Felsőgödön kötött házasságot Jankó Máriával (1891–1971). Gyermekei: Nemes Gyula, aki leventeként szolgált, s ezért három évi szibériai hadifogságra ítélték, illetve Nemes Kornélia.
1915-ben tett szakmunkásvizsgát, 1923-tól önálló ortopéd cipészként dolgozott Felsőgödön, a Duna utca 1. szám alatt. Tagja volt az Iparoskörnek, havonta
fizető könyves ügyfelei voltak, de sok szegény családnak ingyen javított cipőket.
30

Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történetéhez. Gödi Almanach, Göd, 2007. 21. o.
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Református volt, hozzájárult a templom
építéséhez. Az alapkőletételekor az ő neve is
bekerült az adományozók közé.
Kétszer tartóztatták le. Először 1944. április 5-én Ricsére (Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe) vitték, és csak július 20-án engedték el.
Másodszor 1944. november 3-án tartóztatták
le, amikor először Komáromba hurcolták,
majd Németországba, a dachaui koncentrációs táborba. A családja kérte, hogy rejtőzzön
el, de ő nem akart bujkálni.
Letartóztatását azzal indokolták, hogy tag4. kép. A
 rendszerváltás után
ja volt a Szociáldemokrata Pártnak, és az ő
a korábbi emléktáblát
házában tartották az összejöveteleket. Valaki
az emlékműről eltávolították, feljelentette. Ricsére még többekkel együtt
és helyére egy 1914, 1945,
került, társai is mind hazajöttek. Dachauból
1956 feliratú táblát helyeztek
már nem tért haza.
el, a fémpálcára pedig,
amely korábban a vörös
Nem tudni, kinek a javaslatára állítottak
csillagot tartotta, egy magyar neki emlékművet az iskola előtt. Tamás Endrét
zászlót erősítettek. 2010gyanúsították azzal, hogy a kommunizmus jelben ide került a felsőgödi
képének tartott névtáblát vésővel eltávolította.
országzászló és a Trianon1956 után helyreállították az emléktáblát,
emlékmű
és tanácsi határozat születetett arról, hogy
a környezetében park létesüljön, amelyet az úttörőknek kell rendben tartaniuk. Az utcát, ahol Nemes István lakott, róla nevezték el. A rendszerváltás után
a névtáblát eltávolították. A család birtokában fotó, dokumentum nem maradt
Nemes Istvánról, annak idején az úttörők mindent széthordtak, még a segédlevelét is elvitték, és később nem került vissza.
A család úgy emlékezik, egyetlen előnyük származott abból, hogy a papából
kommunistát csináltak: a nagymama élete végéig kiemelt nyugdíjat kapott,
havi 800 forintot.31
31
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Láng József

A községi közigazgatás
Felsőgödön 1970-ig

A település létrejötte és az önállósodási törekvések (1907−1914)
ELŐZMÉNYEK
elsőgöd és környéke, részben futóhomokos, agyagos és
vizenyős területével a XX. század elején Sződ községhez tartozott, így Vác, Sződ és Budapest környékének
történelmi eseményeiben osztozott. A birtokviszonyok is ennek megfelelően sűrű változásokon estek át.
Mária-Terézia királynő uralkodása alatt ez a földterület gróf
Grassalkovich Antal gödöllői földbirtokához tartozott, majd
báró Sina Simon birtoka lett. 1881 és 1901 között gróf Szapáry
Gyula tulajdona.1 A huszadik század elején már a Widder testvéreké. Ezek eladósodásakor a Budapest Belvárosi Takarékpénztár lett a birtokosa.
Három budapesti ügyvéd, dr. Szécsi Kálmán, dr. Héder Lajos
és dr. Hajcsi György vásárolta meg az itteni területeket.2
A Pesti úttól a Duna, a másik két oldalon a Duna út és
a Thököly utca által határolt terület, az ún. Felsőgöd-Kertváros dr. Héder Lajos birtoka volt.

F

1
2

 áng József: Gödön éltek (III.), Gödi Almanach, 2004. 107. o.
L
Heyek Ede (szerk.): Felsőgöd és Környéke: társadalmi és közgazdasági
közlöny. Felsőgöd, 1909-1911. alapján (Továbbiakban FK.)

59

KÖZIGAZGATÁS

A település déli határától a Pesti út és a vasút közti terület északon a mai
Kolozsvári utcáig teljes egészében dr. Szécsi Kálmán tulajdona (ez volt az ún.
Szécsi-telep), ezen felül övé volt a Pesti út − Duna utca – Duna – a mai Újélet
utca által határolt terület, amit egy térkép tanúsága szerint csak 1917-ben parcelláztatott fel. A késés miatt e terület beépülése csak a II. világháború után
történt meg, addig itt csupán néhány ház épült.3
A vasúttól a Duna-partig terjedő területen bolgár rendszerű kertészet volt.
Ezt a területet is, miután az úgynevezett „Családotthon” telep telkeinek eladása bíztató sikerrel járt, az 1910−11-es években felparcellázták és áruba bocsátották.
A vasúttól a váci országútig terjedő, dr. Szécsi Kálmán-féle terület a felparcellázás előtt intenzív szőlőművelés alatt állott. A terület fele részén szőlőültetvény, a másik felén néhány katasztrális hold szilvás volt.
1907-ben dr. Szécsi Kálmán a Duna út, főút és vasút közti területének déli
részét parcelláztatta csupán, s az itt lévő 120 telek 60-65 százalékát sikerült
eladnia. Az ettől északra, a Kolozsvári utcáig terjedő birtokot még szőlőültetvényként tüntették fel. Ezt a területet csak 1924-ben parcelláztatta.4
Szécsi birtokaitól északra a Duna és a Főút, valamint a Főút és a vasút között
dr. Hajcsi György volt a tulajdonos. Ez a terület a közigazgatásban később
Hajcsi-majorként szerepel. Ez a terület épült be legkésőbb, valójában csak a II.
világháború után. A Hajcsi-major épületeit leszámítva addig, az úgynevezett
Usztató-majorban, csak néhány épület állt itt.5
A terület szőlő, szántó és rét volt. Ezt a területet a Jezsuita Rend vette birtokába. Nagy tehenészetet és konyhakertészetet létesített ott. 1937-ben ezt
a részt is felparcellázták.
A vasúttól keletre eső központi részt dr. Hajcsi és dr. Szécsi közösen vásárolták meg, és erre 1906-ban kölcsönmegosztási szerződést kötöttek.6
Dr. Hajcsi György és dr. Szécsi Kálmán a György utca és az Erzsébet tér
sarkán iskola és templom céljára 400 négyszögöl nagyságú telket, a temető
 iss Gábor kutatása
K
Pest Megyei Levéltár (PML), Felsőgöd Képviselő-testületi iratok, 1924-1930. 352-353. o.
5
Lászlóffy Emil: Adalékok Felsőgöd kialakulásához, fejlődéséhez 1907-1959-ig, GA. 2003.
177., 198. o. (A továbbiakban: Lászlóffy)
6
Budapesti Fővárosi Levéltár. VII.173.-1906-1997,- 2008 sz. iratok
3
4
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céljára 816 négyszögöl nagyságú területet átírat útján az Egyesületnek adományoztak.7 Az ajándékozás valószínűleg nem történt meg. A temető területét
a községnek 1918 áprilisában, valamint a 400 négyszögöl területet is − bár
kedvezményes áron − az Egyházközségnek meg kellett vásárolnia 8000 koronáért a Szécsi házaspártól 1921-ben.8 Dr. Hajcsi György 1921. március 21-én
elhunyt.9
A parcellázások eredményeként eredetileg összesen 2500 telket mértek ki.10
Ezek közül a kertváros parcellái voltak a nagyobbak. A Családotthon Telep
területén a telkek túlnyomó többsége 215-275 négyszögöles (kb. 775-1000 m²)
volt, a többi ennél kisebb.
A Családotthon Telep területén a birtokosok rendezett utcabeosztást terveztek meg, mely még ma is érvényes. Első ízben a telkek kijelölése csak a vasúttól
a Határ útig (ma Terv utca) és a Széchenyi utcáig terjedt. A Széchenyi utcán
túl lévő területet a Család, az Áldás és a Sződi utcában csak 1910-ben parcellázták fel.
A Családotthon Telep hirdetésében 5 év részlettörlesztésre volt lehetőség.
1911-től már bekerített, felépített házakat árusítottak az új tulajdonosok.
A kertvárosi hirdetésben eleinte „lefizetéssel” kezdtek, 1910 áprilisában már
konkrétan 10 év volt a fizetési határidő. Az 1915. évi kataszteri telekkönyvben
a kertvárosi részen még elég sok telek nem talált gazdára.11
A Budapest környékére való kitelepülés már a reformkorban elkezdődött.
Jeles személyiségek − Fáy András, Kölcsey, Szapáry − vásároltak kisebb-nagyobb
birtokokat a fővárostól kb. egynapi járásra, legfőképpen szőlőtermő vidékeken.
Ezek a birtokok azután csírái lehettek az egykori Árpád-kori települések újra
benépesülésének. A Felsőgöd-telep elnevezésű lakott hely 1873-tól Sződ községhez tartozott.12 Az élet legelőször a vasúttól keletre a település központi
részén indult meg.
 K. 1910. 05. 01. 5. o.
F
Dr. Bajnógel-Láng (szerk.): Felsőgödi Római Katolikus Jézus Szíve Egyházközség Krónikája
1907-2008., Felsőgöd. 2009. 18. o.
9
Budapesti Fővárosi Levéltár VII.12. b - 1921 – 1849
10
PML Felsőgöd község kataszteri telekkönyve 1915.
11
PML Felsőgöd község kataszteri telekkönyve 1915.
12
Horváth Lajos: Kilencven éve alakult meg Göd községe. Gödi Almanach, 2009. 82. o.
7
8
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Erről az időszakról egyéb dokumentumok hiányában a Felsőgöd és Környéke helyi közlönyből és Eisler Emil 1959-ben készült kéziratos visszaemlékezéseiből tájékozódhatunk.
1907. július havában tettük meg az első kapavágást, írják. A telekvásárlókat,
érdekeik előmozdítása céljából „Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete” néven (FCSTE) 1907. december 15-én sikerült egyesületbe tömöríteni.
Az egyesület első elnöke Hoffmann Károly, a Magyar Általános Hitelbank főpénztárnoka, pénztárosa Eisler Emil (névmagyarosítása után Lászlóffy Emil)
földművelésügyi minisztériumi tisztviselő, gondnoka idősebb Horeczky Ferenc
vendéglős volt.13

1. kép. Az 1909-ben alapított Felsőgöd és Környéke első számának fejléce

Azonnal hozzá kellett látni a minimális életfeltételek megteremtéséhez.
A közlekedő vonatok megállásának szaporítása, elemi iskola és posta létesítése,
s minden, ami az emberi életvitel alapvető feltételeihez tartozott.
A tagok rendszeres tájékoztatására havi megjelenéssel közlönyt adtak ki.
A társaság szervezőmunkájának köszönhetően az oktatás már a következő
évben megkezdődött. Emellett kulturális rendezvényeket, bálokat és egyéb
összejöveteleket szerveztek Felsőgödön és Pesten egyaránt, mely eseményeket
jótékony célú gyűjtésekre használták fel, s a befolyt összegeket a telep fejlesztésére fordították.
13
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A betelepülés és az építkezések megkönnyítésére 1909
februárjában megalakították
a Felsőgöd és Környékének
Takarék- és Házépítő Szövetkezetét.
Ebben az időben a 169.
számú vasúti őrházban és
az Úsztató-majorban már közel százan laktak, de vonatok
nem álltak meg, Gödről kel- 2. kép. A Felsőgöd és Környékének takarék- és Házépítő
let hazagyalogolni. A föld- Szövetkezete hirdetésében építőanyagokat kínál
birtokosok pénzbeli biztosítéka fejében 1909-től feltételes
megálló jött létre, pénztárral és két kis várószobával.
A menetrendben csak az erre
engedélyezett vonatok állhattak meg az utasok, illetve az itteni pályaőr jelzésére.
A vonatok feltételes megállása csak 1911-ben szűnt meg.
A mostani állomás 1931ben készült el. Itt jegyzem
meg, hogy az egyes képeslapokon, a vasút mellett álló
csendőrök, a MÁV kérésére, 3. kép. A felsőgödi megállóhely
baleseti veszély okán 25 koronára büntették azokat, akik a vágányok mellett gyalogoltak Gödről. Ez sok
vitát váltott ki abban az időben. 1911. október 1-jétől módosították a menetrendet, és a 12 vonat megállt mindkét irányban Felsőgödön.14
14

Budapest és Környéke: társadalmi és közgazdasági közlöny. 1911. október 4. 6. o. (a továbbiakban BK.)
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A kitűzött feladatokra visszatérve, a saját fenntartású elemi iskola működtetésére 1908-ban épületet béreltek, és Schallek Anna tanítónőt szerződtették.
Később az egyre több iskoláskorú gyermek okán a férőhelyeket és az oktatók
számát is növelni kellett. A 1911/12-es tanévre 134 tanulót vettek fel az egyetlen osztályterembe és az egyetlen pedagógusra.15 Az iskola később sződi községi, illetve állami kezelésbe került. (A téma részletes ismertetése egy másik
dolgozat tárgya. – a szerk.)
A kommunikáció és az elérhetőség érdekében 1910. április 1-jén az egyesületi helyiségbe bevezetik a telefont, november 1-jén Eisel Emil házában
postaügynökséget nyitnak, mely később a növekvő igények miatt egy másik helyiségben postahivatallá fejlődik. (A posta történetéről egy másik írásban
olvashatnak – a szerk.)
Sokan állandó lakosként telepedtek le, jó néhány ház építésén dolgoznak akkoriban. A kezdetektől szóba került az önálló községgé alakulás, a Duna-part
fürdőként való hasznosítása és saját temető létesítése.16
A letelepedők száma fokozatosan nőtt, az 1909. év végi összeírás szerint
a Felsőgödi Családotthon- és a Kertváros telepen a 82 épületben állandóan 75
család lakik. A vasúti Őrházban lakókkal együtt Felsőgöd lakossága összesen
315 fő.17 Egy év múlva 170 lakóházban 640 lakost számoltak össze.18
A Felsőgöd és Környékének Takarék- és Házépítő Szövetkezete első évét
nyereségesen zárta, s a tagok befizetése után 6% osztalékot fizetett. Az igazgatóság tagjai: Rónay Ákos elnök, dr. Stern Ignác alelnök, Baffia Vilmos, Heyek Ede,
Fried Sándor, Kohn Henrik, Schwarz H. Ármin ügyvezető igazgató. A felügyelő
bizottság: dr. Körpel Károly elnök, Euterer Rudolf, Kellner Albert, dr. Héder
Lajos jogtanácsos.19
A Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete második évét nullszaldóval zárta. Az igazgatóság lemondások és más egyebek miatt így változott:
Hoffmann Károly elnök, Eisler Emil pénztárnok, Fried Sándor és Németh
István ellenőrök, Róth Antal és Újlaki István számvizsgálók, Wágner Dénes és
FK. 1911. október 4. 3. o.
 K. 1909. november 2. 5. o.
F
17
FK. 1910. január 1. 5. o.
18
FK. 1911. február 1. 4. o.
19
FK. 1910. március 2. 5. o.
15
16
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Martini József alelnökök, Heyek Ede ügyvezető igazgató, Brada Ede és Kolben
Manó tagok.20
Eisler Emil, aki meghatározó személyisége volt a szövetkezet beindításában
és későbbi működtetésében, 1910 júniusában lemondott az FCSTE pénztárnoki megbízásáról, s őt Brautigam József, majd Angyal Béla váltotta fel. Eisler
ettől fogva az Iskolaszékben, az Önkéntes Tűzoltó Testület megalakításában
és működtetésében, az önálló Felsőgöd község megalakulásának előkészítésében, később a helyi egyházközség létrehozásában, működtetésében és a templom felépítésének szervezésében tevékenykedett.
1910. június 26-án megalakult a Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűzoltó Testülete. Elnök Eisler Emil, pénztárnok id. Horeczky Ferenc, titkár Schönberger
Lajos. A testület első parancsnoka Holubecz János, szakaszparancsnok Kudett
Pál, segédtiszt Horeczky Károly. Az avatóünnepség július 17-én volt. Közadakozásból és hitelből vásárolták meg a szükséges felszereléseket. 1912-ben egy
szertárat és egy őrzőhelyiséget is felépítettek. A Testületet felvették a megyei és országos szövetségbe és 45990/910. sz. alatt a m. kir. BM. jóváhagyta
az alapszabályt. (Minderről bővebben is olvashatnak a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltóság történetéről szóló tanulmányban. – a szerk.)
Az FCSTE a Bittmann-féle vendéglőben (ma bölcsőde) külön helyiséget bérelt. Élelmezési bizottságot alakítottak a lakosság ellátásának segítésére, mivel
még üzletek nem voltak a telepen. Környékbeli, esetleg budapesti fűszeresektől ajánlatokat kértek fűszer- és pékáruk közös megrendelésére, szállítására és
a húsellátásra.
1910-ben meghirdetik egy Duna-parti fürdőkabin állításának lehetőségét is.21
Felsőgöd önálló községgé való alakulása ügyében a bizottság tagjai: dr. Szécsi Kálmán, dr. Hajcsi György, dr. Héder Lajos birtoktulajdonosok és az FCSTE részéről Martini József és Wágner Dénes alelnök, Heyek Ede ügyvezető
igazgató, Rónai Áron, Angyal Béla, Schwarz H. Ármin. A javaslat kidolgozására Angyal és Schwarz igazgatósági tagokat kérték fel.22
Eisler Emil és társai gyűjtést kezdeményeztek harangfelállításra. A harangszentelésre 1911. október 8-án került sor. (A római katolikus egyházközség
FK. 1910. április 1. 6. o.
 K. 1910. november 1. 5. o.
F
22
FK. 1910. december 1. 4. o.
20
21
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létrejöttével, történetével és a templom felépítésével külön fejezetben foglalkozunk
– a szerk.)
Az eladási kezelőség és a dr. Hajcsi György és dr. Szécsi Kálmán közötti
szerződés lejárt, a Családotthonból fennmaradt 65 ezer négyszögöl területet
a Budapest III. kerületi Takarékpénztár megvette, és megbízásuk alapján azt
Schwarz H. Ármin továbbforgalmazta. 1911 májusától a Felsőgöd és Környéke című közlöny kiadását is átvette Budapest és Környéke címen, a Felsőgödi
Telepesek Egyesülete hivatalos lapjaként. Új igazgatóságot választottak Lissák
Kálmán elnökletével, régi tagokkal és néhány új taggal kiegészítve. Tiszteletbeli tagokká választották a váci főszolgabírót, az országgyűlési képviselőt,
dr. lovag Floch-Reychersberg Alfréd, dr. Hajcsi György, dr. Héder Lajos és dr.
Szécsi Kálmán birtoktulajdonosokat.23
Dr. Szécsi és dr. Hajcsi egyetlen tömböt tartott meg magának a Családotthon Telepen, a mai Ady Endre utca − Kálmán utca − Lenkey utca − Révay utca
által határolt területet és az Erzsébet teret, 24 valószínűleg a későbbi katolikus
templom és a plébánia, illetve az iskola központi helyen való felépítési lehetősége érdekében.
FELSŐGÖD ÖNÁLLÓSODÁSA
A telep lakosságának és Sződ mint anyaközség vezetőségének a viszonya nem
volt felhőtlen. A lakosság úgy érezhette, a befizetett adók és a cserébe kapott
szolgáltatások nincsenek arányban.
A helyi lap első számában megjelentettek egy nyílt levelet a sződi főjegyzőnek, Schnapp Lajosnak címezve, amelyben kifogásolják, hogy a mindenkori egyesületi gyűlésre küldött meghívó ellenére azokon egyszer sem jelent
meg. Úgy vélik, eddig sem a telepükkel, sem az egyesülettel nem törődött.
Ezúton kérik fel a főjegyző urat arra, hogy a legközelebbi képviselőválasztáson a község közgyűlésében biztosítson számukra két vagy három képviselői
helyet. 25
A független községgé alakulás már 1909-ben külön napirendi pont volt
a telepesek vasárnaponként tartott ülésein. A letelepedők száma ugrásszerűen
 K .1911. április. 6. 3., 11. o.
F
Felsőgöd község 1915-ös kataszteri telekkönyve alapján
25
FK 1909. szeptember 15. 7. o.
23

24
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növekedett, s mindjobban előtérbe került az önállóság igénye. A lakosok hivatalos ügyeinek intézésére a négy kilométerre lévő Sződre kellett menniük.
1911. szeptember 8-án a legtöbb adót fizető birtok- és telektulajdonosok (a
virilisek) a községgé alakulás ügyében megvitatták a költségvetést, valamint
a községháza építésének költségeit, és megállapították, hogy a nagyközséggé
való alakuláshoz a törvényszabta kellékek megvannak, és egyhangúlag elhatározták Felsőgödnek önálló nagyközséggé alakulását. Az alakulási munkák
végrehajtására bizottságot választottak, elnöke dr. Hajcsi György, társelnöke
dr. Szécsi Kálmán tagjai Angyal Béla, Eisler Emil, dr. Héder Lajos, Lissák
Kálmán, Schwarz H. Ármin.26
A bizottság és a lakosság hároméves kitartó munkáját siker koronázta. Ezt
elősegítette, hogy 1912-ben a lakosok száma közel ezer volt (Felsőgöd-telep
924, Kertváros 30, Szécsi-telep 20, Hajcsi-major 28 fő).27
A település a 136925/1914. BM. számú engedéllyel Sződ község kötelékéből
kivált és 1915-ben Felsőgöd néven kisközséggé alakult, azonban közigazgatásilag továbbra is a sződi jegyzőséghez tartozott. 1917. február 19-én Úsztató-major is idecsatlakozott.28 Ám a major, illetve a kisközség továbbra is
a sződi anyakönyvi kerülethez tartozott 1921. szeptember 30-ig.29
A telep kisközséggé válását kimondó képviselő-testületi alakuló ülés 1915ben volt. Még az év október 15-én 2735. sorszámmal felterjesztették a vármegyéhez a község működését meghatározó szervezési szabályrendelet-javaslatukat. Egyéb dokumentumok hiányában az első alakuló ülés pontos időpontját,
résztvevőit, a kezdeti tevékenységeket rögzítő jegyzőkönyveket nem ismerjük.
Az 1918-ban, a felterjesztés után három évvel megküldött megyei véleményezés alapján nagyon korlátozott hatáskörű működési lehetőséget kaptak.
Itt kell megemlíteni, hogy a világháború a lakosság számára sem múlt el
nyomtalanul. A háborúba bevonult katonák száma 38, a hősi halottaké 16,
a hadiözvegyeké 16, a hadiárváké 28. A hősi halottak emlékét a cserkészek
BK 1911. október 4. 3. o.
 áng József: Gödön éltek (III.), Gödi Almanach, 2004. 109. o.
L
28
Internet: archívportal. arcanum.hu/közös. 298. o.
29
A leírás további részei kivonatok Láng József: A községi közigazgatás Felsőgödön 1950-ig.
Gödi Almanach, 2003. 231−296. o.
26
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által a római katolikus templom falába helyezett emléktáblával30 és a Jácint
utcai temetőben lévő emlékművön örökítették meg.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDŐSZAKA (1919. MÁRCIUS −
AUGUSZTUS)
Az I. világháború következményeként az őszirózsás forradalom 1918. október
31-ei kitörését követő napon, november 1-jén Felsőgödön polgárőrség alakult,
többnyire leszerelt katonákból, a közrend fenntartása érdekében.
1918. október 31-én alakult meg a Nemzeti Tanács, 1919. március 19-én
pedig helyi közigazgatási szervezetként a Munkások és Földművesek Tanácsa.
Ez utóbbinak az 1919. június 7. és június 28. között megtartott három üléséről
maradt fent hivatalos jegyzőkönyv.
A váci járásban 1919. május 20-án a „dr. Floch-Reychersberg Alfréd-féle
szocializált birtok cselédmunkásai” úgy nyilatkoztak, hogy a birtok két pusztája, a Csörögi-major és a Sződrákos-puszta – Sződliget-teleppel együtt − Felsőgöd községgel egyesítve a jövőben egy nagyközséget alkosson. A javaslatot
elfogadták. 1919. május 26-án a Tanácskormány belügyi népbiztosának 19.
számú rendeletével Sződliget, Sződrákos és Pusztacsörög külterületi lakott
helyek Sződ községtől Felsőgöd községhez lettek csatolva. Első intézkedésük
Felsőgöd nagyközséggé alakítása Sződliget, Sződrákos-puszta és a Csörögi-major idecsatolásával.
A tanácstagok megválasztási eljárását nem ismerjük, de a jegyzőkönyvből
kiderülnek a nevek: elnök Kovács János, titkár Tóth Gyula, alelnök Bogdán
Bálint; tagok: Grúber Ernő, Szabó János, Huszka István, Kleisz János, Török
Árpád, Bottló Imre. A jegyzői feladatokat Bazsó Gábor látta el, de az anyakönyvi feladatokat továbbra is Sződön végezték.
A felsorolt nevekből is nyilvánvaló, hogy az 1997-es Gödi Almanachban
említett, a váci Hét Kápolnánál a románok által kivégzett ártatlan áldozatok
egyike sem vett részt a kommünben a Tanácskormány működése alatt.31
Összesen 19 darab római számokkal jelzett határozatot jegyeztek le: a sződligetiek képviseleti helye a tanácsban, hivatalnokok fizetéséről, közélelmezés30
31
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ről, lakásgazdálkodásról, az önkéntes tűzoltóság újraszervezéséről, az eddig
a nagyközönség elől elzárt helyek közhasználatáról stb.
A Vörös Hadsereg a Tisza menti rosszul előkészített támadásnál − a tanácshatalom sorsát eldöntő − vereséget szenvedett. Július 29-én megkezdődött
a Vörös Hadsereg széthullása. A román csapatok a széteső Vörös Hadsereget üldözve előnyomulnak Budapestig, majd folytatják útjukat egészen Vácig.
A Forradalmi Kormányzótanács augusztus elsején lemondott. A Tanácsköztársaság megbukott, és rendkívül gyorsan visszaállt a proletárdiktatúrát megelőzően már működő polgári közigazgatás.
A KÖZIGAZGATÁS 1919. AUGUSZTUS 12-TŐL 1945-IG
A proletárdiktatúrát megelőző időszakban készült jegyzőkönyvek nem állnak
rendelkezésünkre, de valószínű, hogy a Munkástanács március 22-től augusztus első napjáig irányíthatta a községet. A rendeletileg létrehozott Felsőgöd
nagyközséget 1919. szeptember 23-án a 75238-V-a BM sz. alatt hatálytalanították.
A képviselő-testület

A képviselő-testület tagjai három csoportból tevődtek össze. Az egyik csoportot a község lakói által választott képviselők, a másikat a virilis képviselők
alkották − utóbbiak a legnagyobb adófizetők jogán lettek képviselők, és tagjai
a képviselő-testületnek. A harmadik csoport az elöljáróság választott vezető
tisztségviselői: a bíró, a másodbíró (törvénybíró) és pénztárnok, a közgyám,
az esküdtek és a község alkalmazottja, a (fő)jegyző.
A képviselők és a tisztségviselők létszámát a lakosság számától függően
a törvény határozta meg. A képviselők között egyenlő arányban vannak a választott és a virilis képviselők.
A község 1915. évi megalakulásakor megválasztott testület összetételét jelenleg még nem ismerjük. Feltételezzük, hogy a kommün utáni polgári irányításra 1919. augusztus 12-én összehívott testületi ülés tagjai megegyeznek
az eredeti képviselői összetétellel.
Résztvevők: Heyek Ede bíró, Petrovácz Gyula helyettes bíró, virilis képviselők: dr. Szécsi Kálmán, dr. Hajcsi György, dr. Héder Lajos, Schwartz H.
Ármin, Horeczki Ferenc, Steibl Ferenc, választott képviselők: dr. Nagy Sándor,
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Sándor Márkusz, Török Árpád, Hoffmann Károly, Eisler Emil, Wágner Dénes,
Csabon Antal.
Felsőgöd újra kisközség lett a sződi körjegyzőségen belül. Körjegyző a sződi
Szirmák László, míg Bazsó Gábor az egyetlen állandó Felsőgödön dolgozó irodai
alkalmazott a kisközség idején. A hátralékos munkák elvégzésére Nuszer Lajos
tanítót kérték fel. Választás alapján pénztárnok Hoffman Károly, törvénybíró
Petrovácz Gyula, esküdtek: Röck József, Batta István, Takaró Imre, Bordás Imre.
A település rohamosan növekedett, a hivatalos népszámlálási adatok szerint
1920-ban a lakosok száma 1647 volt.
A nagyközséggé válás előkészítéseként 1921 márciusában próbaköltségvetést készítettek, s tárgyalásokat folytattak Göd nyaralótelep kisközséggé alakításáról, hogy majd Felsőgöd kisközséggel egyesítve önálló körjegyzőségű
Felsőgöd nagyközséget hozhassanak létre.
Végül 1921. június 11-én kelt 45817/1921. BM. számú engedéllyel Felsőgöd kisközség nagyközséggé alakult, továbbá a vármegye alispánjának 1921.
szeptember 14-én kelt, 39620/1921. számú rendeletével önálló anyakönyvi kerületté vált. Alsógöd 1928-ig Felsőgöddel közös körjegyzőségben működött.
A római katolikus egyházi anyakönyvezés 1925-ig Sződön történt.
A nagyközségi státusznak megfelelően 1921. július 21-én tíz képviselőt
és öt póttagot választott a 108 szavazati joggal rendelkező felsőgödi lakos.
A lakosok száma ekkor 1647 fő volt, ám a törvény értelmében csupán 108
felnőtt embernek volt szavazati joga. A legelső alkalommal megválasztott
nagyközségi képviselők 1921-ben: Eisler Emil, Wágner Dénes, Csabon Antal, Batta István, Takaró Imre, Wenzl Gusztáv dr., Bársony Lajos dr., Miklós
Antal dr., Nuszer Lajos, Prokos József. Póttagok: Hajek János, Deák Pál Lajos,
Szabó László, Tímár József, Grúber Antal. Virilis képviselők: Szécsi Kálmán dr.,
Héder Lajos dr., Horetzky Ferenc, Schwartz H. Ármin, Kerékgyártó Diamant
Károly, Mogyoródi Antal, Kornfeld Bernát; póttagok: Csabon Antal, Hajós
Sándor, Fábián János, Magyar Gábor, Batta István.
Elöljárósági tisztségviselők: Batta István bíró, Takaró Imre törvénybíró,
pénztárnok Csabon Antal. Esküdtek: Dürr András, Virág Pál, Mohai Gábor,
Nagy Lajos; közgyám: Petrovácz Gyula.
Hosszabb időre megválasztott képviselők voltak: Eisler Emil, Prokos József és Wágner Dénes. A virilis, tehát a legtöbb adót fizető képviselők közül
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dr. Szécsi Kálmánt és dr. Héder Lajost emelhetnénk ki, akik a kezdetektől
egészen 1938-ig ott voltak a testületben, de lehet, hogy 1944-ig is.
Az elöljáróság választott tagjai közül a község legfőbb személye a bíró.
Az első bíró Heyek Ede kereskedő. A törvénybírói beosztásban az első ismert
személy Petrovácz Gyula 1919-ben. Ki kell emelnünk Nagy Lajos lakatosmestert, aki az ismert időszakok alatt 1921-től választott képviselő, esküdt,
törvénybíró, bíró volt, sőt 1946-1950-ig ismét törvénybírói tisztet töltött be.
A közigazgatás és a képviselő-testületi közgyűlés szakmai vezetője
a főjegyz ő. (2. sz. melléklet)
Eleinte a jegyzőséget körjegyzőként a sződi főjegyző, Szirmák László irányította. Ungvári Antal 1921-től helyettes, majd 1922-től községi főjegyző.
A szegénységre jellemző, hogy 1921-ben például az iskolai szünidő alatt
a községháza az iskolai tanteremben működött. 1922 és 1938 között többször
is költözött az elöljáróság. Végül 1938-ban Szécsi Istvántól vettek meg egy
1635 négyszögöl nagyságú ingatlant, és 1970. június 30-ig ez volt a felsőgödi
Községháza.
Képviselő-testületi közgyűlés

A község legfőbb irányító szervén, a képviselő-testületi közgyűlésen bíró vagy
távolléte esetén a törvénybíró elnököl, ezek távollétében az első esküdt.
Tagjai: a községi választott képviselők, a virilisták vagy hivatalos képviselőik, az elöljáróság tisztségviselői: a bíró, a törvénybíró, a pénztárnok, a közgyám, a főjegyző, az aljegyző, az írnok (irodatiszt).
A Szervezési Szabályrendelet határozza meg a község működését.
A képviselő-testület kézzel írott jegyzőkönyvei 1919 júniusától 1938. augusztus 8-ig és 1945. június 24-től 1950. augusztus 8-ig öt kötetben olvashatók.
Évente kiemelt szerepe van a zárszámadási és költségvetési testületi ülésnek,
ahol a vármegyei Törvényhatósági Bizottság által kiküldött számadási elnök
vezeti az ezzel kapcsolatos napirend tárgyalását. A zárszámadást ezt megelőzően 15 napig közszemlére ki kell tenni.
1920-ban, a kommün után lassan visszaalakul minden a rendes kerékvágásba. Tárgyalják az 1919. évi gazdálkodást és a 1920. évi költségvetést.
A hiány 1919-ben 5247 korona, 1920-ban 10341 korona. A megoldás a hi-
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ány csökkentésére a pótadó kivetése az egyenes adók arányában. Pozitív mérleggel először 1932-ben találkozunk: 60 702 pengő bevétel mellett a kiadás
58 660 pengő.
A költséggazdálkodásnak országosan elrendelt és helyi speciális fejezetei
vannak.
Kiadási tételek: háztartási, közmunka, szegény, munkássegély, ínség, testnevelési és tűzoltó alapok, községi letét, iskolaépítés, iskolamulasztási bírság,
közösségi közvilágítás, villamos üzem, vízlevezetési munkák.
Bevételi tételek: a strand bérbeadása, kompjárat (1931), a villamos üzem működtetése, piaci bérleti díjak, a bor, a húsárusítási, a fogyasztási, a vagyonátruházás ingatlanszerzési adó, a különféle engedélyezési illetékek (telekmegosztás, községi illetőség megadása). Az építési és épülethasználati engedély
díja a községet illeti 1928-tól. Valamint a hirdetőtáblák kihelyezése, sportpályakerítés bérbeadása hirdetésre, továbbá a vadászati jog bérbeadása községi
területen (1923, 1932).
A zárszámadási előterjesztés záradéka: Az elöljáróság jelenti, hogy a számadások szabályszerűen okmányolva vannak, és kéri megvizsgálását, elfogadás
után az elöljárósági felmentvény megadását. A közélelmezés területén az I.
világháborút követő években gondoskodnak a csecsemők és a rászoruló betegek ellátásáról, mert a sződi földbirtokos megtagadta a szállítást. Irányítják
a tüzelő elosztását, sőt saját vágóhíd létrehozása is szóba került. A közélelmezés irányítója a proletárdiktatúra időszakában és utána is Steibl Ferenc iskolaigazgató.
A helyzet kezd konszolidálódni, és a Budapest környéki Közellátási Bizottság utasítására a tevékenység 1921 júniusában már csak a lisztre korlátozódik,
ezért Steibl Ferenc iskolaigazgatót a közélelmezésben végzett odaadó munkájáért jegyzőkönyvi köszönetben részesítette a képviselő-testület.
Örökzöld témaként már 1919-től megjelenik a csatornázás megvalósítása,
a főbb utak (Duna út) közmunkával való rendbetétele, fogatos és családonkénti egy nap saját vagy bérmunkás biztosításával, de ez lassan haladt.
1929-ben a vasútállomás és a Duna között az 1,136 km útépítés 13 000 pengő kölcsönnel valósult meg. Újból sikerül a Dunától az akkori gyógyszertárig,
(a Kálmán utcáig) az út aszfaltozásához 25 százalékos állami segítséget kapni,
hivatkozással a kedvelt nyaralóhelyre és a község fennmaradására.
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1938-ban elkezdődik a Vasúti fasori úttest építése, az árokrendezés, a vízelvezetés és az Ilka-majori árok rendezése. A gyalogjárók burkolását megkezdik
a Vasúti fasor, a Vilmos császár út, a Kálmán utca és a Bozóky Gyula utcában
az iskola oldalán egészen az Erzsébet térig.
A villany bevezetésére vonatkozó tárgyalások 1924 szeptemberében indultak meg. A villany 1926. december 24-én gyullad ki Felsőgöd egyes utcáin.
A hálózat kezelésére, karbantartására községi kezelésben Villamos Üzemet
hoztak létre.
A római katolikus templomot nagy ünnepség keretében 1924. szeptember
14-én szentelték fel. (Bővebben erről a felsőgödi egyházközségek életéről szóló fejezetben olvashatnak – a szerk.)
A helyi oktatás létesítésére már a betelepülés idején is sor került, bérelt ingatlanokban. Az állandó Állami Népiskola építéséhez dr. Szécsi Kálmántól 1928 áprilisában vásárolják meg az 1572 négyszögöl telket. Az építkezés
1930 októberében befejeződött be. (Az iskola történetének részletes leírása külön
tanulmányban olvasható – a szerk.) 1930 szeptemberében helyi tanonciskolát is
indítanak 40 tanuló részére.
Dr. Szécsi Kálmán 1927 októberében egy új hajóállomás létesítéshez ad telket.
Az eredeti 1907. évi és későbbi parcellázás óta máig is megmaradt utcanevek: Széchenyi, Deák Ferenc, Árpád, keresztirányban a Verseny, Toldi, Turista, Margit és Kálmán utca, némi kitérőkkel. 1910-ben alakították ki a Család,
az Áldás és a Sződi utcákat. 1930 decemberében a Szécsi-telepen: Szécsi István (ma Kisfaludy), Erzsébet, József, Mátyás király, Malom (Madách Imre?),
Mária, Lehel és Szent Imre utca. A Bocskay utca nevet kapta az országúttól
a Dunáig vezető út.32 Az 1937. évi Szécsi-féle és a jezsuita telekmegosztások
nyomán jött létre a Kolozsvári utca.
1923. december 12-én a római katolikus templom és a községfejlesztésében
végzett tevékenységéért Bozóky Gyulát a község díszpolgárává fogadta. Egy
idejűleg a vasúti pályát és a piacteret összekötő Sugár út a Bozóky Gyula utca
nevet kapta.
1931. december 20-án dr. Szécsi Kálmánt a község egyik alapítójaként és
a község iránt érzett jóindulatáért részesítették díszpolgári elismerésben.
32

PML Felsőgöd nagyközség iratai 1924-1930. 1930. december 20.
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A KÖZIGAZGATÁS ÚJJÁSZERVEZÉSE (1945-1950)
A front elvonulása után a szovjet befolyás erősödésével megalakult a Magyar
Kommunista Párt. Ezt megelőzően a községben semmiféle legális csoportosulásuk nem volt. A Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt és a Magyar Kommunista Párt (MKP) az országos és a megyei utasításoknak megfelelően megalakítják a közigazgatás mellé (fölé) rendelt Nemzeti Bizottságot.
A Nemzeti Bizottságban kezdettől fogva irányító szerepet játszik az MKP,
hatalmi súlya minden más párténál nagyobb. A Nemzeti Bizottság készítette
elő a képviselő-testületek létrejöttét.
Felsőgödön, röviddel a szovjet csapatok bevonulása (1944. december 9.)
után alakította meg a pártvezetőséget néhány olyan kommunista, akik már
az illegalitás idején is részt vettek a pártmunkában. Pár nap múlva 12, 1945
márciusáig mintegy 50 tagja lett a pártszervezetnek. Ifjúmunkás-szervezetet
is létrehoztak, önkéntes rendőrséget szerveztek. Népkonyhát állítottak fel
az éhség enyhítésére. Munkájukról a felsőgödi pártszervezet jelentése így
számol be: „Összegyűjtöttük az elhagyott és a nyilas házakból az élelmi- és
tüzelőszereket, őrlőt állítottunk fel, a halottakat eltemettük, az elhullott állatokat eltakarítottuk, a szomszédos uradalom erdejéből fát vágattunk, s így
a tél folyamán senki sem fagyoskodott. Az egyik uradalomban cukorrépát
találtunk, amelyet szirupfőzéshez használtunk fel. Közmunkában megjavítottuk mindazon házak tetejét, melyek még lakhatók vagy lakhatóvá tehetők
voltak. Hozzáfogtunk a vízvezetékek és a villanyhálózat megjavításához.
Megszerveztük a gyermekek részére a tejellátást. A község közepén lévő
Szécsi-kastélyban szülőotthont és a legsürgősebb esetek részére hatágyas
kórházat állítottunk fel. Külön segélyhelyet tartottunk fenn a szovjet katonaság és a lakosság részére. Bőrüzemet állítottunk fel, hogy az elhullott
és a levágásra kerülő állatok bőréből talp- és felsőrész-bőr készülhessen
a község szegényei részére. December 24-én népkonyhát állítottunk fel, itt
naponta 350 ellátatlannak adtunk bő és meleg ebédet. Rendbe hoztuk a vasútállomást. Mindezek mellett naponta a község lakosságának munkaerejét
a Vörös Hadsereg segítő szolgálatába állítottuk. Rendbe hoztuk és üzembe
állítottuk az iskolát.”33
33
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A község háborús vesztesége jóval nagyobb volt, mint az I. világháború idején.
A temetőben lévő emlékmű 26 embernek állít emléket, de számos eltűntről semmilyen információval nem rendelkezünk. Ehhez jön még a vallásuk és a nemzetiségük miatt, valamint a „málenkij robotra” elhurcoltak nagy száma, akikről
szintén csupán részinformációkkal rendelkezünk.34 A háború áldozatai voltak
a hadifogságból visszatértek is, akik esetleg egész életükben viselték testileg és
lelkileg az átélt borzalmakat (Nagyréti Tamás, Gemer György és dr. Bécsy Elemér
visszaemlékezései). A község bombázásakor elszenvedett emberi és anyagi veszteségek pontos adatai ismeretlenek. A teljes feltárás további kutatásokat igényel.
Az új képviselő-testület 1945. június 24-én alakult meg. A képviselőválasztás törvényes rendszerét figyelmen kívül hagyták. A virilis képviselet megszűnt, a jegyzőkönyv tanúsága szerint 23 fő vett részt a közgyűlésen, az elnöklő helyettes bíró és a lemondó vezetőjegyzőn kívül. A képviselő-testület
személyi változásait a pártok határozták meg.
Így a kommunista befolyás a demokráciát „népi demokráciává” alakította át,
és a választási rendszer módosításával mintegy „leváltotta a népet”.
Az új jegyző Keresztes Pál, aki a vezetőjegyzői feladat mellett az adóügyi
jegyzői munkakört is betölti. Ugyanekkor határozatot hoztak az elöljáróság
létszámáról: vezetőjegyző, adóügyi aljegyző, irodatiszt, két díjnok. A Villamos Üzemben Urminszky Erzsébet a könyvelő és Bédi János a villanyszerelő.
Keresztes Pál 1945 és 1949 között volt a község főjegyzője, akkor Sződre helyezték át. Utódja a Veresegyházról idehelyezett Mészáros István volt, aki a tanácsrendszer bevezetése után is mint VB-titkár egészen 1957. márciusig látta el
ezt a feladatot. 1947 elején, miután nem találtak megfelelő szakembert, az előzőleg elbocsátott Pelczéder Titusz irodatisztet − aki megfelelő szakértelemmel és
jártassággal végezte munkáját − az MKP ideiglenes aljegyzőnek javasolja.
Ilka-majort 1945. október 13-án és Sződ II. sz. külterületét 1949-ben Felsőgöd községhez csatolták.35 Az idecsatolással 850 holddal növekedett a földterület, és 352 földművelő lakos ügyes-bajos dolgait kellett intézni a községházán. Ezért két kisegítő vált szükségessé a községházán. Az egyéb feladatok
végrehajtásával Varga Jánost bízták meg, 25 Ft/hó javadalmazással.
Szél Andrásné: Hősök és áldozatok a II. világháború következtében. Gödi Almanach, 1997.
27. o., valamint Pártos Judit: Béke poraikra. Gödi Almanach, 2002. 224. o.
35
Internet. archívportal. arcanum.hu/közös. 298. o.
34
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1948-ban elhatározták a villany bevezetését, mely, mint látni fogjuk, kb. 10
év múlva valósult meg.
A 71 család lakhelyét érintő területet Újtelepnek nevezték el 1949 márciusában. Belterületi határaiként északról az I-II., dél és nyugat felé az V. és keletről
a II-III. dűlőt jelölték ki.
A földosztásnál 1947-ben a község 3 katasztrális holdat és 800 négyszögöl
területet kapott. Többen kaptak 300-400 négyszögöles házhely telkeket.
Kijelölik a község belterületét: északról a Sződi utca, a községi temető és
a csomádi rétek; délről a Puszta-dűlő, a patak és a közlegelő; keletről a Kinizsi
utca; nyugat felől a Duna a határ. Újtelep külterületnek számít.
A második legfontosabb feladat volt az MKP átiratára az utcanevek megváltoztatása. 1949-ben 30 napon belül meg kellett szüntetni minden reakciós és
fasiszta utcanevet. Levente utca helyett Dózsa György utca (ma Jászai Mari),
az Erzsébet tér Szabadság tér, a Vilmos császár út Ady Endre út, a Vitéz utca
József Attila (ma Virágos) utca, a Duna út Bajcsy-Zsilinszky út lett. 1950 májusában döbbennek rá arra, hogy a szovjet felszabadító hadseregről, valamint
a magyar nép nagy barátjáról, Sztálin elvtársról nincs utca elnevezve. „Hálánkat oly módon is kifejezésre juttatjuk, hogy az Újteleptől a felsőgödi fenyvesig
vivő út a Malinovszkij út, az országút a Sztálin út, a Vasúti fasor a Vörös Hadsereg útja elnevezéseket kapja." 1949. január 1-jétől a Villamos Üzemet állami
tulajdonba veszik. 1950-ben a község tulajdonát képező Teréz utca 4-ben működő rendőrség épületét a BM egyszerűen kisajátította.
Ekkor szüntetik meg az Iparoskört, és az épület a község tulajdonába megy át.
A strandvendéglő és a strand üzemeltetési jogáról a község lemond, és átadja
azokat az FMSZ-nek.
A legutolsó rögzített határozatban autójárat bevezetését határozták el
az MDP felsőgödi vezetőségének javaslatára, Felsőgöd-újtelep, Felsőgöd község és a Duna között 30 000 Ft előirányzott költséggel.
Indok: „Újtelep lakói politikailag fejletlenek. Megnevelésük érdekében
szükséges lenne a politikailag fejlettebb felsőgödi lakosok közé többször behoznunk őket pártnapokra, baráti találkozóra, hogy a munkás-paraszt szövetséget szorosabbra lehessen fogni. Megalakult az Új Élet Tszcs, és tagjainak
haladó a szellemű filmek nézését lehetővé kell tenni. Egy jármű üzembe állítása a falun a gyorsabb szocializálódást is elősegítené. Akik még nem léptek
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be, azokat evvel az autóval el lehetne vinni a jól működő tszcs-be, hogy maguk
győződhessenek meg a jó működésről. Az autóval lehetne vinni az állomásról
az üdülőket a strandra, és ez növelné a bevételt, növekedne az idegenforgalom,
ami hozzájárulna a község fejlődéséhez is.”
A NAGYKÖZSÉGI TANÁCS MŰKÖDÉSE
(1950. OKTÓBER 27. – 1970. JÚNIUS 30.)
Tanácsrendszer

„A helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény biztosítja a dolgozók tevékeny és állandó
közreműködését az államhatalom és az államigazgatás munkájában, érvényesíti
a törvényesség elveit. A Magyar Népköztársaság országgyűlése megvalósítja
a demokratikus államszervezet legmagasabb rendű formáját, a tanácsok rendszerét.
A tanács tagjait, és legalább feleannyi póttagot a lakosság választja az országgyűlési
választások rendszere szerint.
Kizárólag a tanács jogosult határozathozatalra. A tanács havonta ülésezik.
Ha a helyi tanács nem ülésezik, feladatkörét a végrehajtó-bizottság gyakorolja.
A végrehajtó bizottság tagjainak kinevezése, visszahívása a tanács hatáskörébe tartozik. A végrehajtó-bizottságok fő feladatai:
1. a helyi gazdasági terv és a költségvetés összeállítása.
2. a szabályrendeletek tervezetének megszerkesztése. (…)
7. a helyi tanács hivatali alkalmazottainak kinevezése, áthelyezése, elbocsátása.
Ha a szabályrendeletet a tanács nevében a végrehajtó-bizottság hozza meg, azt
a tanács ülésén be kell mutatni.
A közigazgatási munka elvégzésére hivatali apparátust kell fenntartani. A hivatal munkájának támogatására, ellenőrzésére a tanács állandó bizottságokat alakít.
Az állandó bizottságok határozatot nem hozhatnak.”
Az 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) és a helyi tanácsokról szóló 1950. évi
I. törvény felszámolta a több-kevesebb helyi önállóságot biztosító több száz
éves magyar vármegyei, községi közigazgatást, és behozta a szovjet tanácsrendszert.
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A Nagyközségi Tanács megalakulása

A Felsőgödi Nagyközségi Tanács (65 előzőleg megválasztott tag: 43 tag és
22 póttag) 1950. október 27-én a Magyar Függetlenségi Népfront (1954-től
Hazafias Népfront) ünnepélyes ülésén alakult meg Szalai László elnöksége
alatt. Az eseményen jelen voltak a Magyar Függetlenségi Népfront tagjai és
egy nagyjából 140-150 főnyi ünneplő közönség. Először elénekelték a magyar
Himnuszt, majd felkérték Mészáros István jegyzőt a jegyzőkönyv vezetésére.
A tanácstagok megválasztották az úgynevezett Végrehajtó Bizottságot (a
továbbiakban VB). 1951-ben a VB-tagok felesküdtnek a Magyar Népköztársaságra.
A jelen lévő járási kiküldött elmondta: A Tanács arra hivatott, hogy javítsa a község szociális, kulturális és anyagi helyzetét. A Tanács nagy fejlődést képvisel a közigazgatásban, de nem képes mindent azonnal megoldani. Ezt tudomásul kell venni, mert ellenséges propaganda várhatóan ártani
akar majd tekintélyének. Kollár Józsefné azt javasolta, hogy ezen ünnepélyes
alkalomból küldjenek táviratot Rákosi Mátyásnak. Az ülés végén elénekelték
az Internacionálét.
November 7-én ünnepi ülést tartottak, ahol kijelentették: kiállnak a béke
mellett, mindent megtesznek megvédése érdekében, és csatlakoznak a Szovjetunió vezette Béketábor harcához.
Az ünnepség alatt forradalmi versek és énekek hangzottak el. Pánti Béla
mondta a beszédet, melyet ütemes taps és Sztálint, Rákosit, a békét és a pártot
éltető szövegek szakítottak meg.
A Tanács szervezete

A tanácstagok maguk közül választják meg az adott településnek megfelelő
számú VB-tagot. Megválasztják az Állandó Bizottságok tagjait is, akik segítik
és ellenőrzik a hivatali dolgozók munkáját.
Az elsőnek megválasztott VB tagjai: Gyura Lajos, Piros Mihály, Mészáros
István, Csizovszki József, Szalai László, Koller Józsefné, Rácz Lajosné, Orbán
Péter és Bokotey János. VB-elnöknek Gyura Lajost, VB-elnökhelyettesnek Piros Mihályt, VB -titkárnak (a vezető jegyző munkaköre, a hivatal vezetője)
Mészáros Istvánt választották. A VB létszáma egészen 1970-ig változatlanul
9 fő maradt. A jegyzőkönyvek eseti hiányosságai miatt nem mindig követhe-

78

KÖZIGAZGATÁS

tők a személyi változások. 1945-től képviselőként, majd VB-tagként hosszabb
ideig részt vett a vezető testületben Medgyes Tiborné, Kenyeres Károly, Szigeti
Tibor és Schneider Pál.
Gyura Lajos két éven át, 1952-ben bekövetkezett halálig volt a VB elnöke.
Ezt követően a megyei, majd a járási VB javasolta a VB-elnököt és a VB-titkárt, olykor az elnökhelyettest is, akiket a választáson illett elfogadni. Kopász
János helyi lakos, a megye jelöltje 1952-től 1958 januárjáig töltötte be ezt
a posztot, végül a megyén, egészségi állapotára hivatkozva, lemondott. A pótlás nem volt mindig zökkenőmentes. Mátéka János megbízott VB-elnökként
(tanácselnökként) augusztusban jelent meg a VB-ülésen, a tanácsülésen októberben. A választás decemberben volt. 1966-ban áthelyezték Fótra tanácselnök-helyettesnek. Újfent a már eddig is a községháza adócsoportjában dolgozó
Bíró Sándor vette át a község vezetését 1969. júniusig. Végül fél év múlva, 1970
januárjában Sándor István érkezett, aki előkészítette és levezényelte Alsó- és
Felsőgöd fúzióját, s létrejött Göd nagyközség.
A főjegyzőségtől VB-titkárnak átigazolt Mészáros István 1957. március 15-ig,
elbocsátásáig vezette a hivatalt. A feladatra a járási megbízott VB-elnökhelyettesi
státuszban Siftár Józsefet küldte az adminisztratív ügyek időleges vezetésére. 1957.
augusztus 1-jétől a járási VB egy vidéki tanácsi vállalattól Becskeházy Adélt ajánlotta, aki a szükséges képesítést hivatali ideje alatt szerezte meg. Mátéka Sándor
áthelyezésével egy időben, 1966 áprilisában, 9 év után valahol más megbízatást
kapott. Átmenetileg a Vácon lakó Füleki Györgyné, utána a helyben lakó Krima
Jánosné látta el a hivatal vezetését Felsőgöd önálló létének végéig. Krimáné szakképzett volt, anyakönyvi kerületi vezetői vizsgával is rendelkezett. (3. sz. melléklet)
Az első bizottságok és tagjaik: Építési bizottság: Gyura Lajos elnök, Gábor
Miklós elnökhelyettes, dr. Tavas József, Mészáros István, Lenhardt József.
Népjóléti bizottság: dr. Tavas József elnök, Schwarcz Erzsébet elnökhelyettes, Kollár Józsefné, Kenyeres Károly, Ungvári Kálmánné.
Pénzügyi és gazdasági bizottság: Bihari Ottó elnök, Stadler Lajosné elnökhelyettes, Schwarcz Erzsébet, Halász János, Csizovszki József, Kenyeres Károly, Richter János.
Mezőgazdasági, kereskedelmi és közlekedési bizottság: Mester Ernő elnök,
Somogyi Jenő elnökhelyettes, Bencze György, Bedecs Zoltán, Helembai János,
Tóth Gyula, Kökény Pál.
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Közegészségügyi, népjóléti bizottság: dr. Tavas József elnök, N. Kovács
Józsefné elnökhelyettes, Kopász János, Tóth István, Somogyi István, Scholz
Rezső, Mándics Kálmánné.
Oktatási és népművelési bizottság: Pánti Béla elnök, Radnai István elnökhelyettes, Schwarz Károlyné, Lelkes Gyula, Breszko Károlyné, Gábor Miklós,
Degri Ferenc.36
Az állandó bizottságok (ÁB) összetétele az aktuális feladatok szerint bővült,
változott. 1954-ben a legfőbb feladatot jelentő begyűjtési rendszer feladatai
nak végrehajtásához a Mezőgazdasági ÁB mellett létrehozták a Begyűjtési
ÁB-t is. 1958-ban Ipari és Kereskedelmi ÁB alakult, 1962-ben a Társadalmi rendezvény ÁB-re is szükség lett. 1967-ben a járdaépítés, a belvízproblémák, a háztartási gázellátás kezelésére Községfejlesztési ÁB, a gyermekek
védelmére Gyermek- és Ifjúságvédelmi ÁB alakult. Ez utóbbi a gyermekek
helyzetének feltárásában és az intézkedési javaslatok kidolgozásában szorosan
együttműködött az egészségügyi szervekkel, és azokkal közösen hozta meg
intézkedéseit. Az újabb bizottságok felállítására és működésére szükség volt
ahhoz, hogy a község a viszonylagos fejlődés kihívásainak eleget tudjon tenni, hiszen a Hivatal dolgozóinak létszáma 1950-től 1970-ig szinte változatlan maradt: 8-9 fő volt a vezetőkkel együtt, holott már több mint 5000 lakos
ügyes-bajos dolgait kellett kezelni. Az állandó bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet vettek fel.
A Hivatal függetlenített dolgozói: VB-elnök (tanácselnöknek csak később,
1952-től, Kopásztól kezdve nevezik), VB-elnökhelyettes, VB-titkár, valamint
a Hivatal dolgozói: Lamár István adóügyes, Pelczéder Titusz könyvelő, Bereznai
Lajos irodakezelő, Kiss Pálné adminisztrátor, Mohai Aranka, Kökény Mihály és
Gróf András hivatalsegédek, Papp Jánosné kézbesítő, kisbíró.37 A szervezet feladatkörét, 8-9 fős létszámát tekintve a levéltári anyagban áttekintett 20 év
alatt alig változott. Megemlítendő az 1957. évi helyi adókezelés decentralizálása, 3 fős adócsoport kialakítása. 1967-től egyes építésügyi feladatok a községek hatáskörébe kerültek, de szakember hiányában a döntésekhez továbbra is
a járás segítségét kérték. VB-elnökhelyettes már nem volt.
Pest Megyei Levéltár (a továbbiakban PML), Felsőgöd község tanácsi jegyzőkönyvei 19501953. 33. o.
37
PML, Felsőgöd község tanácsi jegyzőkönyvei, 1950-1953. 1-3. o.
36
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1968 júliusától a VB-titkár irányításával úgynevezett
Szakigazgatási Szervet38 kellett kialakítani: ágazati csoport (adminisztratív teendők), Balról jobbra: HoreczkyMiklós (nemzetközi bíró), Szigeti
pénzügyi csoport (tervezés, Tibor (PB-titkár), Kiss Lajos, Zvala József, (név ismeretlen),
gazdálkodás, adóügyek) lét- Steuer Sándor, Kopász János(tanácselnök), ifjabb Tamás
Endre, Kopász Imre, Somogyi Jenő (ávós főhadnagy,
rehozásával, munkaköri fel- a Duna-part megszerzője), Mészáros István (főjegyző),
adatok részletes meghatáro- Pelczéder Titusz (aljegyző), (név ismeretlen), Szakáll
zásával. A felmérés szerint László (Dunakeszi), Palásty Vilmos (iskolaigazgató)
még egy adóügyi előadóra Kenyeres Károly, idősebb Tamás Endre (tanár), Nyitrai
is szükség volt. A Hivatal József, Tábor Lajos, Artner Géza. Guggolnak: Péczeli
Tibor (Szigeti veje), Orbán Péter, Fazekas Árpád, Grékek
munkájában hosszabb ideig (keresztnév ismeretlen), Karabélyos Kálmán, (név
résztvevő személyek: Pelczé- ismeretlen), Debreceni Sándor, előtte (név ismeretlen),
der Titusz könyvelő, gaz- Molnár László, mögötte (név ismeretlen), Cserkaszky
dálkodási előadó, Kiss Pálné Antal, Grúber György
irodatiszt,
adminisztrátor,
Börzsönyi Károly adóügyi előadó, csoportvezető, Pesti Józsefné gazdálkodási
előadó.
Ez a kép szorosan nem tartozna a tárgyhoz, de csak itt láthatjuk egyben
a korszak legtöbb „főszereplőjét” egy fényképen.39
Tanácsülések

A tanácsülést havonta egyszer hívták össze, általában az esti órákban. Később
megegyeztek délutáni órákban, sőt a községi tanácsoknál 1967-től a 2007/1967.
számú kormányrendelet alapján csak kéthavonként ültek össze.
A tanácsülések előtt, illetve között VB-üléseket tartottak, általában havonta
kétszer. Megtárgyalták a napirendre tűzött, előkészített írásbeli anyagokat,
és állást foglaltak a aktuális ügyekkel kapcsolatban, határozatokat hoztak és
jegyzőkönyvet vettek fel. A konkrét információk inkább a VB-jegyzőkönyvekben találhatók, mivel ezen a fórumon véleményezték a beszámolókat, be38
39

Közigazgatási szerv, amely egy adott földrajzi területen minden ügytípusban jogosult eljárni
 észáros M. Katinka: A Mészáros család története és az 1956. évi események, Gödi
M
Almanach, 2007. 31. o.
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szélték meg az esetleges vitás kérdéseket, és hozták meg a személyi döntéseket.
A tanácsülés állandó részvevői a tanácstagok, a Hazafias Népfront elnöke, később a helyi rendőrparancsnok vagy a rendőrség kijelölt képviselője és a meghívottak.
A tanácsülés napirendjét a VB-titkár terjesztette elő, a későbbiekben előre
meghatározott rend szerint. Általában fél évre előre írásban határozták meg
az ülések időpontját, a két-három tárgyalandó témát, és azok felelőseit. Beszámoltatták a rendőrség vezetőjét a biztonsági helyzetről, a körzeti orvosokat és a védőnőt az egészségügyi helyzetről, az iskolaigazgatót, az óvoda és
a bölcsőde vezetőjét, a tűzoltóparancsnokot, a KTSZ-vezetőt, a Népbolt vezetőjét, a pékeket, a Tőzegtelep vezetőjét, a kultúrház-igazgatót, a könyvtárost,
esetenként egyes állandó bizottságok vezetőit, a VB-elnököt, a VB-titkárt,
a sportkör elnökét, a mozi vezetőjét.
Az első napirendi pont a lejárt határidejű határozatok áttekintése volt, erről
a VB-titkár számolt be. A napirendi pontok megtárgyalása után határozatokat
hoztak. Az ülés végén lehetőség volt egyéb, a napirenden nem szereplő bejelentések, problémák megbeszélésére. Ezekre a kérdésekre a VB-elnök vagy
a titkár válaszolt. A jegyzőkönyvet, ha jelen volt, a VB- titkár és az elnök írták
alá, távollétük esetén pedig az erre kijelölt személyek. A jegyzőkönyvet két
jelen lévő tanácstag hitelesítette.
Ebben az időszakban a jegyzőkönyveket már gépírással készítették.
A tanácsülés előkészítési dokumentumait, a napirend kiküldését, a meghívót,
a kiértesítés elismerését, az írásbeli beszámolókat évente, kétévente 400-600
oldalas könyvbe köttették. A Pest Megyei Levéltárban kutatható az a mintegy
9000 oldalt kitevő anyag, amely 16 tanácsülés és 13 VB-ülés jegyzőkönyveit
tartalmazza ebből az időszakból.
Az alábbiakban az 1950. október 27-től megtartott tanácsülések legérdekesebb témáit tekintjük át a jegyzőkönyvek alapján.
A VB-titkár ismertette a községi tanácsokra vonatkozó 254/(X. 21.) megyei
tanácsi rendelet fontosabb részeit. Rögzítették a soron következő legfontosabb
feladatokat: az újtelepi közvilágítási hálózat kiépítése, rendkívüli és póthitelek
kérése, utcanév-változtatás, az őszi mezőgazdasági munkák beindítása.
Az újtelepi közvilágításra vonatkozó igényt a megyei tanács 1952-re igazolta
vissza. Teljes megvalósítására 1958 áprilisában került sor.
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A kiadások fedezetének biztosításához még 11 503 Ft kiegészítésre volt szükség. Ehhez jelentős közvilágítási takarékosságot írtak elő. Jellemző az akkori
viszonyokra, hogy megjegyezték: a Tűzoltószertár 26 Ft-tal túllépte a keretét.
Elfogadták azt a javaslatot, hogy a holdvilágos éjszakákon nem kapcsolják fel
a közvilágítást. Egy felülvizsgálat alapján 41 égőt kicsavartak, de a biztonság érdekében 15 darabot vissza kellett csavarni. Bédi János elektromoskirendeltség-vezetőt kihallgatták a takarékossági intézkedések elmaradása miatt.
Ő az egyik munkatársára hivatkozott. A Tanács határozatában kemény retorziót kért, és javasolta a helybeli elektromos kirendeltség „ellenséges” alkalmazottjának eltávolítását, tekintettel arra, hogy az nem hajlandó végrehajtani
a takarékossági intézkedéseket.
Utcanév-változtatásokról is döntött a testület. Az Iskola utca Bacsó Béla utca
lett. Egy javaslat szerint a Sződi utcát Vorosilov útra nevezték volna át, ám
Pánti Béla szerint ez a Sződi utca kieső elhelyezkedése miatt nem lenne méltó,
ezért végül a Család utca kapta a Vorosilov utca nevet. A Határ utca Terv utca
lett, a Teréz utca Ságvári utca, a György utca Rózsa Ferenc utca, a Tátra utca
Sallai Imre utca, a Kálmán utca Úttörő utca, a Deák Ferenc utca pedig Rákosi
Mátyás nevét vette fel. (Ez utóbbit 1957-ben változtatták vissza Deák Ferenc
utcára.) Különböző okok miatt utcák átnevezésére Felsőgöd 1945. évi történetében még többször is sor került, majd 1959-ben, és később is. (1. sz. melléklet)
TÖRTÉNELMI HELYZETKÉP
A közellátás egyik alapja már 1940-től, a II. világháborús Magyarországon is
a jegyrendszer volt (kenyér, liszt, hús, zsír, cukor). Minden állampolgár a rendeletileg megszabott fejadagot vásárolhatta meg, jegy ellenében. A II. világháború után a szűkös készletek igazságos elosztása érdekében újra bevezették
a jegyrendszert. Majd ez 1949-ben a hároméves terv eredményeként háttérbe
szorult. 1951 elején a cukor-, a liszt-, a kenyérjegyet újra bevezették.40
Íme egy felsőgödi példa. Egy családban a rászorulók naponta fejenként ½ liter tejet kaphatnak, egy család összesen legfeljebb 1,5 litert. 41
40
41

Révai Új Lexikona. Babits kiadó, 2002. X. kötet, 740. o.
 ML, Felsőgöd VB-jegyzőkönyvei, 1950-1953.
P
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A II. világháború után a szovjet megszállás alá került országokban a kommunista vezetés a szűkösen rendelkezésre álló élelmiszer elosztására, jóvátételi
kötelezettségre hivatkozva, korlátozta a termékforgalmat.
1949-től a háborút megelőző, de annál sokkal nagyobb mértékű és sokkal
több termékre kiterjedő begyűjtési rendszert vezetett be. Fő formája a kötelező
beadás, beszolgáltatás (begyűjtés) volt, amelyben arra kényszerítették az agrárgazdaság szereplőit, hogy terményfeleslegüket (termény, állat, baromfi, tojás,
tej), sőt annál jóval többet, melyet 1952-ben még emeltek is, a ráfordított költségnél jóval alacsonyabb áron az államnak adják át.42
1945-ben ugyan földosztás volt, de a kormány meghirdette szovjet mintára
az elvben önkéntes személyi és tárgyi mezőgazdasági egyesüléseket, a földet és
eszközöket közös tulajdonként kezelő termelőszövetkezeti csoportokat (Tszcs).
1948-tól az önkéntesség elvét hangoztat, sokszor adminisztratív, erőszakos módon kényszerítették az egyénileg gazdálkodó parasztokat a Tszcs-be.43
A tanácstagok feladatává tették, hogy az őszi mezőgazdasági munkában és
a begyűjtésben élen járjanak. Az 1951. évi feladatok között elrendelték, hogy
a legelőkre társadalmi munkában 500 db fát kell ültetni. Az egyéni parasztoknak 30 hold csalamádét, 2 hold uborkát és 2 hold murkot kellett ültetni!
Megállapították, hogy a parasztok nagyon passzívak a legelők rendbetételénél.
Megoldásként azt javasolták, hogy a Párt népnevelői keressék fel a parasztokat, és magyarázzák el nekik a TSZCS előnyeit. Előírták, hogy a beadást
megtagadók ellen 3 napon belül büntetőeljárást kell kezdeményezni. Kupec
jegyzéket kell összeállítani, és egy 6 tanácstagból álló csoport részvételével
begyűjtési napot szervezni. Az eljárás eredménye egy hét alatt 716 kg kenyérgabona volt. (padlássöprés). A VB tagjainak helyszíni elszámoltatási joguk
volt azokkal a dolgozó parasztokkal szemben, akik a beadást nem teljesítették.
Halász János intézkedjen, hogy a vétkesek Társadalmi Bíróság elé kerüljenek –
fogalmaz a jegyzőkönyv.
Több esetben a váci járási begyűjtési versenyről szól a történet. 1951. márciusban Felsőgöd a kilencedik, Alsógöd az ötödik a versenyben. Felsőgöd többször
is versenyre hívja ki Sződöt. Ekkor Felsőgöd a harmadik, Sződ a tizennegyedik
42
43
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lett. A Tanács májusban a dolgozó parasztok nevében vállalja, hogy 110 százalékra teljesítik a begyűjtési tervet. A begyűjtési népnevelőknek állandóan látogatniuk
kell a hátralékosokat. Csupán érdekességképpen: dr. Tavas József járási tisztifőorvos augusztusban 100 százalékra teljesítette tojásbeadási kötelezettségét.
Társadalmi listát kell vezetni, melyben nyilvánosságra hozzák a dolgozó nép
minden ellenségét. Ilyen többek között a kereskedő, a kocsmáros, a 25 hold
földdel rendelkezők (kulákok), s a kertész, akinek négynél több alkalmazottja
van, valamint a kupec (állatkereskedő).
BERUHÁZÁSOK
A Kultúrház (Szécsi-kastély, Madách utca 4.) felújítására 8000 forintot irányoztak elő. A Szécsi-kastély, vagy ahogy akkor nevezték, a Madách utca 4.
számú épület, Párniczki Györgyné tulajdona volt, aki 1950. december 31-ig
üdülés céljára bérbe adta a Fővárosi Tanácsnak. A községnek a hiányzó kultúrház kiváltása érdekében volt szüksége az ingatlanra. A Fővárosi Tanács
azonban továbbra sem akart lemondani róla. Végül a Pest Megyei Tanács segítségével 1951 májusában a község megkapta az épületet.
A Kultúrház első vezetősége: Tamás Endre igazgató, Kőváry Károly helyettes,
Gábor Miklós művészet, Steuer Sándor sport, Kertész Tibor könyvtár, Tamás
Endre népművelés.
Ménesi Károlyt kiköltöztették a Kultúrotthon szolgálati lakásából. A Kultúrházban öltözőt kellett létesíteni (3000 Ft), mert előadások alkalmával a fellépők a szomszéd házakban voltak kénytelenek öltözni. Ugyancsak 3000 Ft
keretet kellett biztosítani egy hősi emlékmű céljára, mert a lakosság így akarta leróni háláját, a felszabadítóknak. Végleges megoldást az Úttörő (Kálmán)
utca 13. számú épület bérbe vétele, majd megvásárlása jelentett. Itt alakult
meg 1962-ben az Ady Klub. 1964-ben a községi Tanács a Boskovits testvérektől 60 364 Ft összegért megvásárolta az Úttörő utcai épületet. Könyvtár,
zeneiskola, szakmaközi bizottság és az Ady Klub működött benne a továbbiakban. Az épületet – jelentős társadalmi munkát is igénybe véve – felújították.
Kultúrházként működött Táncsics utcai Kultúrház néven az államosított Iparoskör épülete is. A kultúrház-igazgató 1960-1966 között Richter Alajos volt,
lemondása után Gallé Gábort nevezték ki. (A témával bővebben foglalkozik a kulturális életről szóló fejezet – a szerk.)
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1945-ben a sportpálya 210 fm hosszú és 2 m magas kerítés faanyagát odaadták három helyi iparosnak, hogy 1950. december 31-ig új kerítést állítsanak
fel. Ezt nem teljesítették, ezért pénzbüntetést szabtak ki rájuk. A kárt 10 ezer
forintban állapították meg, melyet 150 Ft/hó részletekben kellett leróniuk.
A sportpálya bekerítését, öltöző és zuhanyozó létesítését felvették a tervtételek
közé 54 000 Ft költséggel. A kerítés 1951-ben 35.000 Ft-ból és sok társadalmi
munkával elkészült. (A sport történetével önálló fejezet foglalkozik – a szerk.)
A község lakossága az 1941. évi népszámlálás szerint 3733 fő volt. 1949-ben
a háborús veszteségek, elhurcolások ellenére 4233 fő, 1960-ban 4936 fő. A lakosság számának növekedésével párhuzamosan rohamosan nőtt a tanulóifjúsághoz tartozók létszáma.
Nagy problémát jelentett az iskolaépület szűkös volta. A helyszűke miatt
már a háború előtt is délelőtti és délutáni oktatás volt. Ezért minden lehetőséget meg kellett ragadni az oktatás feltételeinek javítására. Bérbe vették az egyházak helyiségeit is. A szombatista imaházat tanulószobaként használták,
a református egyháztól pedig tantermet béreltek.
Az újtelepi felső tagozatosok továbbra is Újtelepen tanultak, a Potyó házaspár egyedül látta el az összes osztály oktatását. Az osztálytermek túlzsúfoltak
voltak, egyes osztályokban 25 helyett 60 fő is tanult. Iskolai tantermekre volt
tehát szükség. Be kellett indítani a napköziotthonos étkeztetést is, ennek díja
10 Ft volt hetente. Az iskola szolgálati lakásából átköltöztették a Tamás családot a későbbi Ady Klub épületébe, így sikerült nyerni két tantermet, de nem
volt iskolabútor. Póthitelt kellett kérni rá. Később különböző kényszermegoldásokhoz folyamodtak egészen addig, amíg a Szécsi-kastély egyes részeinek használatba vételével, illetve bővítéssel, hozzáépítéssel meg nem oldódott
a probléma. Hasonló volt a helyzet az iskola mellett működő óvodával és a mai
Rákóczi út 142. szám alatt megnyitott bölcsődével is.
1965-ben 12 fővel beindult a kertészeti technikum. A gyakorlati oktatás
helyszíne a tszcs volt.
Megkezdődött az iskola építése is. 1964-ben az iskolának a 700 főre 6 normál tanterme és 2 szükségterme volt, illetve bérelt terme a református egyháznál. Esti tagozat is indult a VI., VII., VIII. osztály befejezésére. Ide 14 fő
járt, közülük öt kitűnő tanuló volt. 1966. július 7-én mind a 19 osztályt (681
fő) a központi iskolában helyezik el. A dolgozók esti tagozatán 17 fő tanult.
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(A témával részletesen foglalkozik a gyermeknevelésről szóló fejezet – a szerk.)
Az 1951. év végén megszüntették a jegyrendszert, felszabadították a terményforgalmi korlátozásokat. Az árakat nagyobb, a béreket kisebb mértékben
emelték, de a begyűjtés továbbra is napirenden maradt.
Jelentős mennyiségű üres, elhagyott, államosított lakás szabadult fel. Ezek
kezelésére, a karbantartási munkáinak elvégeztetésére Keresztes Pál vezetésével és Lázár Vilmosné adminisztrátor megbízásával Ingatlankezelési Vállalatot
hoztak létre. Megkezdődött az igénylések, kiutalások korszaka. A lakosok elhelyezését több esetben társbérletek kialakításával oldották meg.
A község egészségügyi ellátása az évtizedek óta községi orvosként dolgozó
dr. Háden Pállal és az 1936-tól működő dr. Tavas Józseffel, majd az 1950-es
évek elejétől dr. Varasdy Sándorral megoldottnak tekinthető volt. Munkájukat
segítette a védőnő, Ungvári Kálmánné szülésznő és több patikus. Dr. Háden
elhunyta után dr. Benedek Andor vette át a praxist, Varasdy doktort pedig
idővel dr. Legindi István váltotta. (Részletes leírás az egészségügy történetéről szóló
dolgozatban olvasható – a szerk.)
A VB- és a tanácsülések legfontosabb témája 1953, 1954 és 1955 év folyamán
a begyűjtési előírások teljesítése volt.
A FORRADALOM IDEJÉN ÉS AZUTÁN
1956. október 23-án az esti órákban tartott tanácsülésen jelen lévők előtt már ismertek voltak a budapesti események. A 48 tanácstagból 30 volt jelen. Dr. Záhonyi
Géza együttérzését fejezte ki az egyetemi ifjúság felvonulásával kapcsolatban.
A többiek nem nyilatkoztak, a lakásügyekről és a rizs elosztásáról vitatkoztak.
Október 24-én a templomtéren a község polgárai népgyűlést tartottak, és
közfelkiáltással megalakították a Forradalmi Bizottságot. Ennek elnöke dr.
Záhonyi Géza lett. Tagjai: Erdélyi Lajos katonatiszt, Mészáros István főjegyző, Potyó Imre tanár és Tamás Endre tanár. Leváltották az általános iskola
vezetéséből a közismert kommunistákat, és lakásuk elé fegyveres őröket állítottak, hogy megakadályozzák a párttitkár felkoncolását. A Forradalmi Bizottság megalakította a Nemzetőrséget, és 18 pontból álló nemzeti követelést
hirdetett ki, amit Potyó Imre tanár úr olvasott fel.
A november 4-i fordulat után, amikor a kommunisták már visszavették
a hatalmat, ennek ellenére 1956. november 22-én (37 tanácstag jelenlétében)
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dr. Záhonyi Géza, a Nemzeti Forradalmi Bizottság elnöke bejelentette, hogy
a Forradalmi Bizottság és a VB baráti légkörű megbeszélést tart. (Ez nem
szerepel a VB-ülések jegyzőkönyvei között.) Belátták, a VB-t át kell alakítani.
A törvényes rend szerint a Tanácsnak új VB-t kell választani. Ragaszkodik
a titkos szavazáshoz. Céljuk, hogy együttműködve biztosítsák a községben
a rendet és a vagyonbiztonságot, illetve a megfelelő közellátást. A kommunista
vezetők közül többen Schneider Pállal is együtt akarnak dolgozni.
A titkos szavazáson 23 tag kapott 1 és 35 közé eső szavazatot. A 30 vagy
ennél több szavazatot kapottak kerültek be az új VB-be. Schneider Pálra 15en voksoltak, de betegségre hivatkozva ő nem vállalta a részvételt. Az új VB
összetétele így alakult: dr. Daubner Mihály, Holinka Józsefné, Kenyeres Károly,
Kopász János, Mester Ernő, Mészáros István, Sárközi László (Schneider Pál
helyett, szavazatai nem szerepelnek a jegyzőkönyvben), idősebb Tóth István,
dr. Záhonyi Géza. Először dr. Záhonyit írták be elnöknek, de ő nem vállalta
(nevét áthúzták a jegyzőkönyvben), így maradt Kopász János. Az előző VB
tagjai közül nem került be az új testületbe Gergely Jánosné, Medgyes Tiborné,
Orbán Péter (5 szavazat), Schneider Pál és Szigeti Tibor.
A választás végén (november 22-én!) Kopász János VB-elnök, tanácselnök
„a VB és a maga nevében köszönetet mond a Nemzeti Forradalmi Bizottságnak eredményes munkájáért és azért, hogy a lakosságnak biztosították az ellátást, a személyi és vagyoni biztonságot zavartalanná tették. Ugyanúgy köszönetet mond a Nemzetőrségnek jó munkájukért.”44
A jegyzőkönyv szerint ezután legközelebb csak 1957. május 14-én tartottak
tanácsülést.
December 11-én összehívták az új összetételű VB tagjait. Kenyeres Károly
lemondott a VB-elnökhelyettesi posztjáról, de a tagságról nem.
A VB-ülésen a fő témát az jelentette, hogy néhányan visszakérték a tszcs-be
erőltetett, elkobzott földjeiket. A parasztságot képviselő Tóth István javasolta,
adják vissza a földeket, hiszen azok jogos tulajdonukat képezik, csak elvették
tőlük, vagy kényszerűségből kellett lemondaniuk róluk. A kérést jóváhagyásra
felterjesztették a Váci Járási Hivatalhoz. Az eredményről nem szólnak a későbbi feljegyzések. Mások többek között iparengedélyre, kisüzem létesítésére,
44
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baromfiárusítással foglalkozó üzletet megnyitására adtak be kérvényt. A testület a legtöbb folyamodványt támogatta, ezeket felterjesztették, néhányat pedig elutasítottak.45
1957. január 8-i, február 4-i és a március 4-i VB-ülésekre még az új összetételű bizottságot hívták meg. A februári ülésen megjelent Siftár József, akit
a Váci Járási VB küldött ki megbízott elnökhelyettesnek a lemondott Kenyeres Károly helyére. Néhányan megjegyezték, hogy a rend kedvéért a VB-nek
meg kellene őt választania, de végül nem foglalkoztak vele. A márciusi ülésen
megjelent Orbán Péter mint az MSZMP Intézőbizottságának elnöke. Ekkor
már Dr. Záhonyi és Mészáros István letartóztatásban voltak. Hiányzásukat
távolmaradásnak jegyzőkönyvezték. Januárban néhány lakásvisszakéréssel
kapcsolatos beadványt tárgyaltak, ezeket elfogadásra javasolták.
1956. után megkezdődött a közigazgatás decentralizálása. Elsőként
az adóügyek intézésének láttak neki, amihez 3 fős csoportot kellett kialakítani. (Tagok: Börzsönyi László csoportvezető, Tarpataki Jenő, Lányi Éva.) 46
Az 1957. március 16-i VB-ülésre az előző, „törvényes” tagokat hívták meg.
A VB- elnök ismertette a Járási Tanács VB 53/1957. sz. határozatát, amely
az 1956. október 23-a előtti törvényes állapot visszaállítását írta elő a VB személyi összetételét illetően. Határozatot hoztak a törvényes állapot visszaállítására, a november 22-én, az előző VB-ben nem szereplő, új tagok visszahívására, a kimaradt tagok részvételének hatálytalanítására.
Ismertették továbbá a Járási VB 272/1957. sz. határozatát, amely Mészáros
Istvánt azonnali hatállyal felfüggesztette állásából. Tudomásul vették és határozatot hoztak arról, hogy a VB-titkár megbízatását a VB 1957. március 15-i
hatállyal visszavonja. Az április 1-i ülés határozata kimondja: Mészáros István
munkaviszonyát a 15/1956. (XII. 29) sz. Kormányrendelet 1.§ alapján megszünteti. Lakatos József járási VB-elnök előzetes telefonos utasítása alapján
a VB utasítja a gazdasági előadót, hogy a vonatkozó rendelet szerint számfejtse
Mészáros István járandóságát. Érdekességképpen feljegyezték, hogy az április
26-i VB-ülésre meghívót küldtek az elbocsájtott, letartóztatott Mészáros Istvánnak, és felesége félelemből aláírta az értesítés átvételét.47
 ML, Felsőgödi VB-ülési jegyzőkönyvek, 1954-1956. 552. o.
P
PML, Felsőgödi VB-ülési jegyzőkönyvek, 1957-1958. 4-16. o.
47
PML, Felsőgödi VB-ülési jegyzőkönyvek, 1957-1958. 19., 25. o.
45
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Az 1956 utáni első tanácsülésre a jegyzőkönyvek szerint 1957. május 14-én
került sor. Bevezetésként Sztoján József, a Hazafias Népfront elnöke tájékoztatta a tanácsülést az országos és a helyi „ellenforradalmi” eseményekről, és
az országnak evvel okozott hatalmas károkról.
Megismételték a november 22-i tanácsülés törvényellenes határozatainak
megsemmisítését.
Bizottságot jelöltek ki az ellenforradalom alatti gazdasági és pénzügyi intézkedések felülvizsgálatára. (A bizottság tagjai: dr. Daubner Mihály, Sztoján
József és Szabó Sándor.) A felülvizsgálat eredménye egyetlen későbbi jegyzőkönyvben sem olvasható.
Az ülés másik témája a tanácstagi összeférhetetlenség vizsgálata volt (Sárközi László, idősebb Szabó István, Szigeti Tibor).
Az összeférhetetlenségi vizsgálat eredményét Szigeti Tibor olvasta fel. A dokumentumban egyebek mellett a következők szerepeltek:
Záhonyi Géza gyógyszerész és Mészáros István tanácstitkár az ellenforradalomban való részvét (sic!) alapján összeférhetetlen a tanácstagsággal.
Záhonyi Géza a néphatalom erőszakos megdöntésére tevékenykedett, a gyárosokat és a földbirtokosokat akarta vissza, Felsőgöd községben egy sor törvényellenes cselekedetet követett el, megtűrte és elősegítette, hogy haladó
szellemű elvtársakat halállistára vegyenek fel, és a későbbiek folyamán ugyanazt tegyék velük, mint az ország különböző részein tették. Lázított a Szovjet
Hadsereg és a Szovjetunió ellen.
Mészáros István megszegve hivatali titkát és esküjét mindent kiszolgáltatott
az ellenforradalmároknak, és végig támogatta azokat. Mindezek alapján nem
méltók a tanácstagságra. De ne csak a tanácstagság vesse meg őket, hanem
minden becsületes polgár Felsőgödön, mert ők részesei voltak sok milliárd
ártatlan ember meggyilkolásának. Soha nem szabad előfordulnia, hogy ilyen
népellenség épüljön be a sorainkba! – szerepel a vizsgálati anyagban.
A Tanács Záhonyi Géza és Mészáros István tanácstagokat a tanácstagsággal
összeférhetetlen magatartásuk miatt a tanácsból visszahívja. A jelen lévő 32
tanácstag a megállapításokat és a visszahívást egyhangúlag elfogadta.48
48
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KÖZBIZTONSÁG, RENDŐRSÉG
1950 januárjában a Belügyminisztérium kisajátítja a Teréz utca (ma Rákóczi
út eleje) 4. szám alatt lévő rendőrségi épületet. 1952 decemberében a tiltakozás
ellenére megszüntetik a rendőrőrsöt.
A jegyzőkönyvből nem derülnek ki részletek, de valamilyen státuszban
marad néhány rendőr a községben, ugyanis a VB-ülések jegyzőkönyvében
a rendőrség képviseletében megjelenik három személy (Nándori Ignác, Czóra
István, Branáth Ferenc).
Az 1956. december 11-i VB-ülésen tárgyaltak egy 18 fős rendőrőrs felállítására kapott ajánlatot. A rendőrőrsnek helyiséget kell biztosítani. Az akkori
hangulatnak megfelelően erre először a Pártházat ajánlották fel, végül a Selyem- és Gyapjúfonó Gyár (?) üdülőjét foglalta el a rendőrörs. A következő
híradás szerint Felsőgödön a rendőrőrs 1958 februárjától Hegyi Sándor vezetésével működött Többször voltak személyi változások az őrsön. Létrehozzák
az önkéntes rendőri csoportot.
A 28/1968. kormányrendelet alapján a tulajdon elleni vétség, az orgazdaság,
a vásárlók megkárosítása és a tankötelezettség elmulasztása esetekre Szabálysértési Bizottság alakult 13 fővel. Két hónappal később a tankötelezettséget
a VB-titkár hatáskörébe helyezték át.
VÍZ, VILLANY, GÁZ
A mezőgazdasági termények állami begyűjtésére vonatkozó, 1948-tól kötelezővé tett rendszer előírásainak teljesítése az 1950-es évek vége már nem
tartozott a legfontosabb kérdések közé. A figyelem mindinkább a község
környezetének élhetőbbé, rendezettebbé tétele felé fordult. Ezzel kapcsolatban merült fel az utak, járdák állapotának, illetve az alapok rendbetételének
kérdése, az árvíz és a belvíz okozta károk elhárításának problémaköre, illetve
az ivóvízkutak elszennyeződésének megakadályozása.
A Vízügyi Igazgatóság 1966. évi tájékoztatása szerint az 1920-as években
felépített védőgát későbbi folyamatos emelésének, illetve az 1956 és 1960 között végbement fejlesztésnek köszönhetően árvíz esetén 70-100 százalékos
biztonságot nyújt a lakosságnak. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a belvíz
nagy problémát okoz, s ennek megoldása érdekében árokrendszert kell kialakítani.
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A belvízelvezetés megoldására Vízgazdálkodási Társulatot szerveztek, de
jelentős előrelépés nem történt. A csatornák tisztítatása a Vízügyi Igazgatóság
feladata lett volna, de évek óta nem foglalkoztak ezzel, ezért egyes helyeken
a belvíz 160 cm-es magasságot is elért. A lakosoknank pedig nem engedélyezték az árkok tisztítását. A helyzet tarthatatlansága miatt a tanács elrendelte,
hogy a belvízveszély miatt mindenki maga tartsa rendben az árkot a telke előtt,
és utcánként jelöljék az árkok nagyságát, valamint mélységét. A végrehajtás
elősegítésére társadalmi munkanapot hirdettek, hogy a belvizek csökkentésére
az átereszekbe betongyűrűket helyezzenek el.
A védőgát fejlesztése ellenére az árvízzel is meg kellett küzdeniük. Árvíz
volt 1963 tavaszán, és azt követően igen magas belvíz a kertvárosi részen, majd
1965-ben a felső részen. Az 1965. június 18-i tanácsülés részletesen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az árvízi védekezés ekkor már hat hete tartott, a belvízi
védekezés május 15. óta. Súlyos volt a helyzet. Az átereszeket kibontották,
4400 m árkot tisztítottak meg. 47 ház körül volt véve vízzel, épületek roskadoztak, beáztak, veteményesek, gyümölcsösök pusztultak. 95 kh volt veszélyeztetve, ebből 60 lakott terület, 20 nyaraló, 15 beépítetlen telek. A védekezés
kialakítására tervszerű vízlevezető árokrendszert kell kialakítani, csőátereszeket kell kiépíteni, ez mintegy 200 000 Ft költséget jelentene. A belvízkárokért
a Tanács összesen 10 000 Ft kártérítést tudott fizetni az érintetteknek.
Dr. Benedek Andor körzeti orvos felhívta figyelmet a kutak szennyezettségére. A 2. sz. főúttól a Dunáig a kutak fertőződtek. A Sződi utcát teljesen elöntötte a víz, mert a vasúti aluljárónál az áteresz tele volt iszappal. A helyi szikvízvállalat közreműködésével szódavizet, ásványvizet adtak a lakosságnak.
Az egészséges víz biztosítása nyilván már korábban is égető feladat volt.
1963. október 25-én határozatot hoztak egy törpe vízmű megvalósíthatóságának vizsgálatára és az előkészületek megtételére. A beruházás költségét 7-8
millió forintra becsülték. 1964. július 17-én megkezdték a Vízmű Társulat
megszervezését. Megalakították a Vízmű Bizottságot. A lakosság 66 százalékának részvételével 1964. december 7-én alakult meg a társulat. Egy 400
négyszögöles telek után 3000 Ft volt a teljes hozzájárulás összege, amit tíz
év alatt havi 25 forintos részletekben kellett törleszteni. A terv elkészítéséhez
a Dunai Intézőbizottság 210 ezer forintot adott. Az Országos Vízügyi Igazgatóság 1 millió forintot utalt át, 100 ezer forint volt a községfejlesztési hoz-
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zájárulás, a lakossági befizetésekből 385 000 forint jött össze. Az 1966 tavaszi
kezdéshez így 1 millió 485 ezer forint állt rendelkezésre.
Állandó téma volt a járdák állapota is. Erről a kérdésről 1955-ben tárgyalták
először. Megegyeztek abban, hogy 90 cm széles járdákat kell építeni, főként
társadalmi munkában. Az utcák bal oldalán kezdték meg a járdák kialakítását,
ennek eredményét egyes helyeken még ma is tapasztalhatjuk. A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt és a járdalapok folyamatos beszerezhetősége érdekében,
illetve a felesleges viták elkerülésére mindig a tanácsülésen döntöttek az éppen
rendelkezésre álló járdalapkontingens felhasználásának helyéről. Erről még
az 1969. évi jegyzőkönyvekben is olvashatunk.
A munkát a gyógyszertártól a vasútállomásig tartó útszakaszon kezdték,
majd az iskola és a posta előtti területek, illetve legnagyobb forgalmú útszakaszok voltak a kiemelt részek.
A kormányzat tisztában volt azzal, hogy a természeti erőkkel szembeni védekezés, az infrastruktúra fejlesztése csak a lakosság széles körű összefogásával valósulhat meg, jelentős társadalmi munka igénybevételével. A társadalmi
munka elismerésére a Pest Megyei Tanács 1/1961. számú rendeletében „Községfejlesztésért” érmeket rendszeresített. Az egy-egy évben elvégzett, igazolt
társadalmi munka mennyiségétől függően arany-, ezüst- és bronzérmet, illetve díszoklevelet vehettek át a legjobban teljesítő lakosok. Az aranyérmet elérőket a megyei tanácshoz kellett felterjeszteni, ott hagyták jóvá az elismerést,
és a díjakat a következő év januárjában osztották ki. A díjazottak névsorát
az 1964-1970. évi tanácsi jegyzőkönyvek tartalmazzák. E területen kiemelendő Steuer Sándor tűzoltóparancsnok, aki a társadalmi munkák szervezésével
és személyesen teljesített munkájával minden évben elérte az arany fokozatot.
Az utcai villanyvilágítás 1926. december 24-én gyulladt ki először a községben, de még 1965-ben és 1966-ban is akadtak olyan részek, ahol a hálózat
bővítésre szorult (például Terv utca, Verseny utca, Árpád utca, Vöröshadsereg
útja – a mai Vasút utca). A hálózat további fejlesztése nyilván költségvetésben
rendelkezésre álló kerettől függött. 1966-ban 400 folyóméter villanyhálózatot
lehetett fejleszteni 48 000 forint értékben.
Ez idő tájt kezdett elterjedni a propán-bután gázpalack használata a háztartásokban. 1964-ben 400 volt az igénylők száma, és hat engedélyre volt lehetőség, a következő évben pedig harmincra. Viszonylag gyorsan javult a helyzet,
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mert 1967-ben már 1350 háztatásban használtak gázpalackot. Ekkor azon keseregtek, hogy az olcsóbb, 611forintba kerülő gáztűzhelyhez nehezen tudnak
hozzájutni a nyugdíjasok.
Tizenhat jelentkezővel 1965-ben kezdődött el a sportpályával szemben
a KISZ-lakások építése. A Váci Járási Tanács is támogatta ezt a lehetőséget, és
7004/1965. sz. határozatában hozzájárult az építkezéshez.
1966 elején 150 négyszögöles telkeket adtak el 60 Ft/négyszögöl áron. Ekkor kezdhetett benépesülni a Terv utca jobb oldala, a Fenyves egy részének
feláldozásával. 1968-ra kialakult egy új településrész. (1. sz. melléklet)
IPARI TEVÉKENYSÉG, MUNKALEHETŐSÉGEK
1953-ban megkezdte működését a tőzegkitermelő vállalat. Munkát adott a lakosság egy részének, de a vasúti vagonokhoz a község utcáin keresztül szállították a tőzeget, s ez zajjal járt, illetve károsította az érintett utakat, ezért
sok vitát eredményezett. Végül a kitermelendő anyag rohamos fogyása miatt
1968-ra megszűnt a vállalkozás.
Az 1952. évi államosítások keretében a helyi iparosok közösbe kényszerítésével ipari szövetkezeteket alakítottak.49 Tanácsi vállalatot hoznak létre
takarítás, mosoda, varroda, tatarozás, lakatos és bádogos munkák, vízvezeték-szerelés elvégzésére. Egyrészt munkalehetőséget akartak nyújtani az embereknek, másrészt így akarták kielégíteni a lakosság részéről felmerülő szükségletet. Az építőipari igényeket a Dunamenti Építőipari KTSZ teljesítette
1958 és 1966 között. A szövetkezet 1966-ban Dunakeszire költözött. A Radó
asztalosműhelyben berendezett kézműipari vállalatnál 150 dolgozót foglalkoztattak.
A DUNA-PARTI ÜDÜLŐTERÜLET
Évtizedekig elhúzódó problémát jelentett a Duna-parti terület tulajdonviszonyának kérdése, amely csak közel 60 év után rendeződött. Mi is történt? 1952ben Somogyi Jenő ÁVH-hadnagy javaslatára a Duna-parton lévő 1 katasztrális
hold, 388 négyszögölnyi területet a rajta lévő felépítményekkel (strandvendéglővel, gondnoki lakással, csónakházzal) együtt ingyenesen az ÁVH tulajdonába
49
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került üdülő- és sporttelep céljára. Az ÁVH megígérte a terület parkosítását,
az épületek berendezésének biztosítását, és azt, hogy a község legszebb részévé
teszi a területet. Az ígéretekből azonban nem sok lett, a terület egy része gazdátlanul állt. A községi tanácsülésen 1956 áprilisában, 1962-ben és 1967-ben is
foglakoztak az ingaatlan visszaszerzésével, de semmit sem sikerült elérni.
1962-ben, a védőgát felújítását követően rendezték a Duna-parti töltést,
a rendőrség segítségével megszüntették a járműközlekedést. Fischl Károly volt
az ügyintéző. Megbízták a csónakház kezelésével, és javadalmazását a bevétel
50 százalékában állapították meg. 1968-ban tanácsrendeletet hoztak a csónaktároló és a kabin használatáról. Ekkor már Aszódi József kezelte a létesítményt.
1960-ban Felsőgödöt üdülőterületté nyilvánították, a község jogosultságot
szerzett üdülőhelyi díj szedésére. Ez némi bevételt jelentett. A díj mértéke
a következőképpen alakult: üdülőházak bérlésének éves díja 100 Ft/év, a napi
tartózkodás 2 Ft-ba került a 78 üdülőházban. A 10 közintézménynek és a 3
gyerektábornak nem kellett díjat fizetnie.
A Duna-parton lévő vendéglőt 1962-ben a Váci Vendéglátó Vállalat kezelésébe adták, majd 1968-ban a Kossuth MGTSZ vette bérbe üzemeltetésre.
Az utolsó évben a Felsőgödi Tanács optimistán 15 éves távlati fejlesztési
tervet rendelt meg a LAKÓTERV nevű cégtől. A tervezetet 1969 júniusában a községi Hazafias Népfront műszaki bizottsága, a helyi Községfejlesztési
Állandó Bizottság és a Járási Tanács VB Építési Osztálya megvitatta. Furcsa,
hogy a járás vezetőivel sem közölhették, mi készül.
A tervezet tartalma: Vendéglátóegység a Jókai utcában, a Bajcsy-Zsilinszky
(Duna) út sarkán, a 14. szám alatt, bolt a Kolozsvári utca és a Tanácsköztársaság út sarkán az újonnan parcellázandó területen, a Szőlőkert és az Ezerjó,
a Széchenyi és az Úttörő (Kálmán), az Árpád és a Bacsó Béla (IV. Béla király)
utcák sarkán; üzletház a Terv és a Turista utcák sarkán. Bölcsőde és óvoda
a Terv és a Béke (Kádár) utca, valamint az Eszter és a Karolina utcák által határolt területen. 12 tantermes általános iskola az Ifjúság utca, a Honvéd sor és
a József utca által határolt területen. Művelődési otthon, egészségház a József
utca és Mátyás utca között. Ez utóbbi tervet még a Felsőgödi Tanács vonta
vissza.
A terv végrehajtása a község anyagi helyzetétől függően számos kisajátítással, cseretelek-felajánlással járt, amit 1970. december 31-ig kellett végre-
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hajtani. Az Úttörő utcai kultúrotthon felújításának határidejét 1970. április
30-ra tűzték ki. A Táncsics utcai Kultúrotthont a terv szerint el kellett adni,
lehetőleg üzem céljára, hogy munkalehetőséget biztosítson a helyi lakosoknak.
A KÉT KÖZSÉG EGYESÍTÉSE
A Járási Tanács VB javaslata alapján 1970 januárjában mutatták be a községi
tanács Végrehajtó Bizottsága előtt Sándor István helyi lakost, a kijelölt új tanácselnököt. Fő feladata Alsógöd és Felsőgöd községek fúziójának végrehajtása,
egy Göd elnevezésű nagyközség létrehozása volt.
A rend kedvéért a február 9-i első tanácsülésen jóváhagyták az 1970. évi
költségtervet, majd a két községet összekötő Ságvári utca szilárd burkolattal
való ellátására hoztak határozatot.
Egy következő határozat arról szólt: a Felsőgöd Községi Tanács kérelemmel
fordul a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához, hogy Felsőgöd és Alsógöd községeket egyesítse.
Döntöttek egy költségvetési üzem létrehozásáról is, amelynek feladatát
képezi a háztartási szemét elszállítása is megfelelő díjazás ellenében. Ekkor
született határozat az új parcellázású 2. sz. út és a Duna közötti területrész
utcáinak elnevezésekről. (1. sz. melléklet)
A „nagy izgalommal várt” elnöki tanácsi jóváhagyás már megérkezett, de
a bejelentés előtt még határozatot kellett hozni Felsőgöd és Alsógöd község 17
azonos nevű utcájának átnevezéséről. (1. sz. melléklet)
Végül elérkezett a bejelentés nagy pillanata: Az Elnöki Tanács 20/1970. számú határozatával elrendelte Alsógöd és Felsőgöd községek egyesítését. A közös községek nevét Gödre változtatta. Ennek értelmében a két község egyesül.
A tanács bizottságainak visszahívása és újraválasztása válik szükségessé.
A Tanács az 1954. évi X. törvény 6. §. 4. bekezdése, valamint a 28/1968./
VII. 2. kormányrendelet 3. §-ában biztosított jogkörében a Tanács az 1967.
évben megválasztott Végrehajtó Bizottságot, valamint az Állandó Bizottságokat és az 1968. évben megválasztott Szabálysértési Bizottságot visszahívta
a 20/1970. NET. határozattal elrendelt községegyesítés miatt .
Ezzel a határozattal zárult Felsőgöd község 65 éven át tartó önállósága, és
vette kezdetét egy új korszak a település történetében.
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Láng József

A felsőgödi posta kezdetei
Levélkézbesítés, távirda, telefon

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 lóváltó állomás szerepét
tölthette be.
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. A birtokon, a gazdasághoz tartozó
alkalmazotti lakások egyikében 1882-ben III. osztályú postahivatal kezdte meg működését posta-távirda szolgáltatással.2
1907-től a felsőgödi területen a földbirtokosok parcellázásba
kezdtek, és a betelepülők száma rohamosan nőtt.
 orosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek
B
regesztái 1712–1740. 5976. VII., 234. o.
2
Közlekedési szaknaptár és sematizmus 1897–1948. Postamesteri hivatalok című fejezet. (A továbbiakban KSZ.) Kostyán Ákos: A magyar bélyegek monográfiája 1867–1967. VI., Budapest,1973. 545. o. (A továbbiakban MBM.)
1
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„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, rendívül 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 engedélyezett, amely 1910. november hó 27-én kezdte meg működését.
FELSŐGÖD feliratú négyszögletes bélyegzővel 1917-ig volt érvényben.3
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.” 4
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.
„Az első postaügynökség az Ady Endre út 27. szám alatt, Eisler
Emil házában nyílott meg. Felesége volt az első postaügynök.” 4
3
4
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A híradás az alábbi módon jelent meg a Felsőgöd és Környéke
helyi lapban 1910. december 1-jén:

1 . kép. A felsőgödi postaügynökség indulása

A Vasúti fasoron lévő felsőgödi postaügynökség vezetését
Pogány Eleonóra postamesternő vette át a Felsőgöd és Környéke
című közlöny 1911. április 6-i számában megjelent híradás
szerint.
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2. kép. Híradás a postamesternő-váltásról

A postaügynökséget 1914-től Sütő Miklósné
(Deák Ferenc utca 16.), 1915-től Sütő Irma
vezette az intézmény 1916. évi megszűnéséig.
Az 1916. június 16-án kiadott koronás, vonalkázott bélyegzőn a FELSŐGÖD felirat
szerepelt.5
„A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Felsőgödön működő postaügynökség, f. évi október 6-án
teljes üzemű posta- és távbeszélő hivatallá ala3. kép. „Felsőgöd Postaügynökség”
feliratú bélyegző 1911-ből
kíttatik át, s egyúttal postatakarékpénztári közvetítéssel is megbízatik.
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.”6
1916. október 6-tól II. osztályú postahivatal kezdte meg
működését Schöner Mária vezetésével.7
„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 úti ingatlant
MBM. 249. o.
M. kir. Távirda és postaigazgatóság, Budapest, 97417/1916. számú hirdetmény.
7
KSZ.1917
5
6
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(36. sz.), és ez, bizonyos átalakítások után, ma is a postahivatal helyiségéül
szolgál.” 8
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 változtak a bélyegzők feliratai (év, hó, nap, óra).9
A leveleket az állomási postaszekrénybe bedobva is fel lehetett adni. Ezeket a küldeményeket az e célra rendszeresített vasúti mozgópostakocsiban
kezelték.10
Ezek a vasúti kocsik együttesen 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, amelyen feltüntették a postakocsi vonalának
kezdő- és végállomását, és többfajta dátummegjelölést tartalmazó, kör alakú
bélyegző is volt.

4. kép. M
 ozgópostai bélyegző, 1934

5. kép. Körbélyegző, 1940

Eisler
MBM.389., 414. o.
10
MBM.766. o.
8
9
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6. 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 (a
felesége is a postahivatalban
dolgozott), 1948-ban pedig
már kinevezett vezető.

7. kép. S eres András aláírása egy postai dokumentumon

Beosztottak: Szabó Matild, Traupert Józsefné, Eöri Lajos (kézbesítő), Scholz
Rezső, Gulácsik Pál.11
Az 1922. évi vidéki telefonkönyv tanúsága szerint a hétköznap 8-tól 12-ig
és 14-től 18-ig, vasár- és ünnepnapokon 8-tól 11-ig és 14-től 15 óráig igénybe
vehető szolgáltatásra az alábbi kilenc előfizetőnek volt lehetősége. (A nevek
előtt a hívószámok olvashatók.)
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
11
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1937-ben az előfizetők száma 23, 1943-ban az 1937-ben kibővített alsógödi
egységes hálózat kialakításával már 80 állomás működött.
Megjegyezzük, hogy a távbeszélőnévsorban eleinte elöl volt a kapcsolási
szám, és utána tüntették fel az előfizető nevét. Később rájöttek, hogy áttekinthetőbb, ha a nevek szerepelnek elöl, és azok után írják a kapcsolási számot.
1941-től a távbeszélőnévsorban már a lakcímet is feltüntették.
A II. világháború után évtizedekre megváltoztak a telefonhasználati lehetőségek. 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 már 22 telefonvonalat kezelt. A fent felsoroltakon kívül még néhány körzeti orvos, hatóságok, intézmények és üzletek rendelkeztek telefon-elérhetőséggel. 12
Később tovább kellett bővíteni a postai alkalmazottak létszámát. Az 1959es 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.” 13
A kézbesítők feladata volt a megrendelt újságok kihordása is. Egy időben
1151 lapot kellett eljuttatni az előfizetőkhöz. A feladatok között meg kell említenünk, hogy 1960-ban 535 darab, 1 millió 200 ezer forint összértékű takarékkönyvet kezeltek a felsőgödi postahivatalban. Járási viszonylatban ez volt
a legjelentősebb.14 A kormány kiemelten kezelte ezt a kérdést, és alakulásáról
a VB-üléseken rendszeresen beszámoltatta a postamestert.
Magyar Posta, Pest megyei Távbeszélőnévsor, 1947, 1956
Eisler
14
 ML XXIII. 740 b) Végrehajtó bizottsági ülési jegyzőkönyvek, 4. kötet,1959–1960,
P
12
13

26/1960.VB. H.,151. o.
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8. kép.	Állomási szekrényből felvett
küldemény bélyegzője

9. kép. B
 élyegző 1962-ben

10-11. kép. B
 élyegzők Göd 2 –
Felsőgöd

Seres András 42 évi munka után, 1968-ban
ment nyugdíjba. A községi tanács a végrehajtó bizottság jegyzőkönyve szerint köszönetet
mondott áldozatos munkájáért.15
Utódja 1967-től 1999-ig Sándor Istvánné.
Kezdetben munkatársa volt többek között Seres
Andrásné és Traupert Józsefné, majd Molnár
Antalné főpénztáros, Ménich Györgyné és Szilva
Józsefné. 1999-től Sógor Andrásné lett a vezető.16
1968-ban a felsőgödi postán korszerűsítették
a telefonközpontot, 100 előfizető kapacitással.
Az ekkor még kézi kapcsolású központ 1974től félautomata lett, 1983-tól pedig ötjegyű számokkal már teljes automata központ működött.
A két település egyesítésével 1970-ben létrehozott Göd nagyközségben ezután az Ady
Endre úti felsőgödi hivatal „Göd 2, Felsőgöd”
feliratú postabélyegzőt használt.
A posta történetéhez szorosan kapcsolódik
Kökény József alábbi visszaemlékezése, köszönet érte:
„A felsőgödi posta továbbra is működik….
Láng József a Gödi Almanach 16. kötetében
írt Adatok Göd postatörténetéből című terjedelmes kutatását egy morzsányi adalékkal szeretném kiegészíteni.
Az előzmények: Négy évet jártam középiskolába, 1952-ben érettségiztem. Ezalatt sikerült olyan osztálytársakat megismernem, akik
érettségi után sem felejtették el a régi barátságot. Ilyen volt többek között Bán János (koPML XXIII. 740 b) Végrehajtó bizottsági ülési jegyzőkönyvek, 10. kötet, 107/1967.VB. H., 311. o.
16
Sándor Istvánné visszaemlékezése.
15
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rábbi nevén Braun János) és Seres Tibor – az utóbbi a felsőgödi postamester fia
volt. A négy év alatt kialakult egy kisebb létszámú társaság, amelynek tagjaival együtt kirándultunk a szemben lévő Szentendrei-szigetre, lejártunk a gödi
Duna-partra, a fiúk megismerték, hol lakunk. E baráti együttlétek alkalmával
tánclemezeket hallgattunk, és közben egy-két kisfröccsöt is elfogyasztottunk.
1970-ben Alsógöd és Felsőgöd egyesítésével létrejött Göd nagyközség, és
kialakultak az új elképzelések a fejlesztésekkel kapcsolatban. A tanácstagok
közül többen a munkahelyükön keresztül is igyekeztek segítséget szerezni
a fejlesztési tervek megvalósításához. Ezt tette Hornok Károly is, aki a Magyar
Postánál dolgozott, magas beosztásban. Az ő sikeres közbenjárásának is köszönhető, hogy 1973-ban Alsógöd területén felépült a posta új, modern, tágas
épülete a Kossuth térrel szemben.
Az új posta megépítésének egyik feltétele azonban az volt, hogy az átadás
után meg kell szüntetni a régi alsógödi és felsőgödi postahivatalt. Ez felsőgödi viszonylatban komoly problémát jelentett volna. Míg Alsógödön a régi
és az új postahivatal közötti távolság alig egy kilométer volt, addig a felsőgödiek számára a régi és az új hivatal közötti távolság oda-vissza hét kilométert
jelentett volna. Ezt gyalog, kerékpárral vagy vonattal és gyalogszerrel kellett
volna megtenni. A nagyközség különböző szervei kérelmekkel, beadványokkal bombázták a posta igazgatóságát. A válasz az volt, hogy majd egyszer lesz
a nagyközségben helyi autóbuszjárat, és azzal könnyen elérhető lesz az új postahivatal is a felsőgödieknek.
Ezzel az érvvel szemben állt, hogy akkoriban még az út sem volt megépítve,
amelyen az autóbuszok járhattak volna (az OVIT és a téesz között). Pénzügyi
fedezet sem volt az út megépítésére, sem autóbuszok vásárlására, üzemeltetésére.
Abban az időben volt a Magyar Televízió M1-es csatornájának egy olyan
műsora, amely a települések közérdekű problémáival foglalkozott. Hozzáteszem, elég nagy sikerrel. Egy ideig ennek a műsornak volt a vezetője az előzményben bemutatott Bán János is. Arra gondoltam, ha a postától már semmi
biztatót nem várhatunk, úgysincs vesztenivalónk, megírom a problémát a tévénél dolgozó Bán Jánosnak. A témában írt szöveget megmutattam a tanács,
a párt és a Hazafias Népfront vezetőiek is, akik egyetértettek a leírtakkal.
Egyúttal kértem őket arra, hogy ha a tévé forgatócsoportja megjelenik, akkor
véleményükkel támogassák a felsőgödi postahivatal fennmaradását. Megígér-
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ték. Levelemben megadtam a vállalati telefonszámomat, mert akkor még nem
volt vezetékes telefonom.
Amint a levelem megérkezett Bán Jánoshoz, mindjárt felhívott, és örömmel emlékeztünk fiatalkorunkra, a régi szép időkre. Megígérte, hogy mindent
megtesz a siker érdekében.
Másfél hónap telt el, amikor egy nap Bán János kolléganője keresett a vállalati telefonomon. A következők hangzottak el:
– Halló! Kökény Józseffel beszélek?
– Igen.
– Üzenetet szeretnék átadni Bán Jánostól. Lehetséges?
– Igen.
– Bán Jánosnak sürgősen Moszkvába kellett utaznia, és arra kért, hogy adjam
át a következő üzenetet: a felsőgödi postahivatal témája nem kerül képernyőre.
(Ekkor úgy éreztem, infarktust kapok!) Sikerült ugyanis elintéznie a posta vezérigazgatóságán, hogy a felsőgödi postahivatal tovább működhessen. (Örömteli
pillanatok következtek!)
A fenti örömhírt természetesen írásban is megerősítették.
Hát, röviden így történt…”
Néhány éve volt egy újabb próbálkozás az illetékesek részéről. Úgy emlékszem, az itteni posta ügykörét szerették volna
szűkíteni. A nagy és jogos felháborodás, valamint az egy hónapon át tartó sorszámos felmérés eredménye alapján végül
visszavonták a tervezett intézkedést. Nevelek Gödhöz csatlakozása (2014) óta nem is kérdés, hogy indokolt-e a felsőgödi
posta megtartása, sőt, mielőbbi bővítésre lenne szükség.
1987-ben költöztem Felsőgödre. Reggelente kedves színfolt
volt, hogy a postás bácsi, úgy emlékszem, gyakran már hajnali
ötkor bedobta a ládába az érkező küldeményeket. Megtehette,
akkor még Felsőgöd volt az elosztóhely! Ma már a kézbesítőknek minden reggel először az Alsógödre kell elkerekezniük
az aznapi küldeményekért.
12. kép.
Sajnos a postás bácsi nincs már az élők sorában. Hagyott egy
Felsőgödi postás- emléket, melyet megőriztem.
naptár 1987-ből
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Kiss Gábor

Nevezetes villák Felsőgödön
A villatelep legszebb épületei1

F

elsőgöd modern kori építészeti értékei közül szerencsére sok minden áll még ma is. Ezek az épületek két
csoportra oszthatóak: az egyikbe a „hivatalos” villatelep épületei, a másikba a Felsőgödi Családotthon Telepesek
Egyesület épületei sorolhatók. A XX. század elején három
budapesti ügyvéd, dr. Szécsi Kálmán, dr. Héder Lajos és dr.
Hajcsi György parcellázási tevékenységével és a Családotthon
Egyesület megalapításával robbanásszerű fejlődés indult be
Felsőgödön. 1907-től kezdődően sorra épültek a ma is látható legimpozánsabb villák és a díszes lakóházak. A sikert
mutatja, hogy alig nyolc év elteltével Felsőgöd eljutott arra
a szintre, amivel kivívta magának az önálló települési rangot.
Az I. világháború lassította ugyan a megindult fejlődési folyamatot, azonban a 20-as évektől újra gyarapodásnak indult
a község. Az alább felsorolt épületek ennek a korszaknak állítanak emléket.

Részlet a szerzőnek a gödi villaépületeket bemutató, a közeljövőben megjelenő könyvéből

1
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A VILLATELEP
LEGSZEBB ÉPÜLETEI
Ilona-nyaraló, Schwartz-villa
(Attila utca 11.)

1-2. kép. A
 ttila utca 11.: Ilona-nyaraló, Schwartz-villa
egykor és ma

A nyaraló építője, Schwartz
H. Ármin 1910-től a Felsőgödi Családotthon Telepesek Egyesületének ügyvezetője volt, 2 emellett 1915-től,
Felsőgöd önállóvá válásától
a község képviselőtestületének tagja. A község kataszteri telekkönyvében az Egyesület területén elszórtan sok
telek található az ő nevén.
Értelemszerűen üzleti szándékkal vásárolhatta ezeket
a telkeket. Ezzel egybevág
az is, hogy egy 1924 országos
kiadvány
ingatlanügynökként említi a nevét.3 A villát
feleségéről, Köpler Ilonáról
nevezte el.
A 100 évvel ezelőtti állapotokat mutató képeslapon látható kerítésoszlopok keretes
drótkerítése és kovácsoltvas
kapuja is fennmaradt.

 eyek Ede (szerk.): Felsőgöd Környéke. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Felsőgöd,
H
1909-1911. II. évf. 1. szám, 1910. január 1., 4. old.
3
Magyarország kereskedelmi, ipari és gazdasági címtára. Budapest, 1924. 758. old.
2
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Krukk−Deregnyői-villa
(Duna út 44.)

A terület 1915-ben még
üresen állt, tulajdonosa ekkor dr. Krukk Elemér ügyvéd.
Az 1920-as évek végén postára adott képeslap felirata Deregnyői-villaként szerepelteti
az épületet. A földszintes,
kőlábazatos, L alakú, alapvetően eklektikus stílusú nyaraló északi és déli oldalának
ablakai gótizáló formát idéznek, míg a keleti és a nyugati
oldalon tört, szögletes formájúak. Az északnyugati sarkon
hatszögletű, toronysisakkal
fedett kiszögellés csatlakozik
az épület tömbjéhez.
Ifjúság köz 1−3.: Szécsi-villa

Szécsi Kálmán ügyvéd-birtokos saját villája a településközpontban a vasúti megálló
3. kép. D
 una út 44.: Krukk−Deregnyői-villa
mellett épült fel, valószínűleg
rögtön az első évben, években, 1907−1908-ban. A képviselőtestületi jegyzőkönyvek
és egyéb hivatalos iratok még az 1930-as években is pesti lakosként említik
Szécsit, de bizonyosan sok időt töltött a felsőgödi nyaralójában. Fia, Szécsi
István 1938-ban az épületegyüttest eladta a községnek városháza céljára.4
4

PML V.1037 C/a Képviselő-testületi iratok 1919-1938. 4. kötet
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4.-5. kép. Ifjúság köz 1−3.: Szécsi-villa
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Két archív kép alapján két
építési fázis azonosítható be
az épületen: az elsőn még nem
látni az északi oldal rizalitjára épített emeletet. Ez a kép
1915 előtt készült, a bejárati rész elé épített kiszögellés
még nem készült el. Az eklektikus stílusú, kőlábazatos,
magasföldszintes épület őrzi
közel eredeti formáját.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

Nemes−Moszlik−Hatvani−
Latabár-villa (Jósika utca 7.)

6. kép. J ósika utca 7.: Nemes−Moszlik−Hatvani−Latabárvilla

1915-ben dr. Nemes József
nevén volt a nyaraló, ami
a helytörténetben a Moszlik
testvérpár és egy bizonyos
Hatvani bárónő villájaként szerepel. 1940−41-től
néhány éven át itt lakott
Latabár Kálmán.5 1947-ben
– az államosítást elkerülendő – a nyaralót megvételre
felajánlotta a községnek, így
lett az önkormányzat tulajdona. Később mégis államosították, s a Budapesti Szerszámgépgyár tulajdona lett.6
Ma magántulajdon.
Héder-villa (Jósika utca 14.)

Az Erdélyből, a máramarosi
Viskről származó Héder Lajos ügyvéd egy időben a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
volt.7 A felsőgödi kertváros
területének parcellázójaként
 isbaczoni Benedek Csaba: FelK
sőgöd története. In: Gödi Almanach, Göd, 1996. 63. old.
6
Pártos Judit: Gödi Ki Kicso
da?, In: Gödi Almanach, 2003.
401−402. old.
7
Vízváry Vilmos: A gödi reformátusok elmúlt száz éve. In: Gödi
Almanach, Göd, 2009. 247. old.
5

7. kép. J ósika utca 14.: Héder-villa
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− ilyen értelemben − a község egyik alapítója,
emellett 1915-től, Felsőgöd függetlenné válásától mint virilis (legtöbb adót fizető) képviselő a község képviselőtestületének tagja.
Unokája, Héder László 1970-től helyi református lelkészként szolgált haláláig, 1993-ig.8
A Duna-parti villa még a parcellázás évében, 1907-ben épült.9 A villa az államosításig
a család birtokában volt, később a területen
létrehozott BM-üdülő egyik nyaraló- majd
kiszolgáló épülete lett. Ma elhagyatva áll,
egyre romló állapotban.
7. kép. J ósika utca 14.: Héder-villa,
A villa – nem véletlenül – a kertváros legkapudísz
nagyobb, 1 kataszteri hold (1600 négyszögöl, cc. 5755 m²) méretű telkén épült. A part
felőli, eredeti keretes drótkerítése megmaradt, a sétányra nyíló kovácsoltvas
kertkapuval együtt. Eredeti telkének felét a szomszédos üdülőhöz csatolták,
területén több kisebb épület éktelenkedik, legnagyobb részén két teniszpálya
fekszik.
Rónai-villa (Latabár Kálmán
utca 3.)

8. kép. Latabár Kálmán utca 3.: Rónai-villa
8
9
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A kisméretű, magasföldszintes, téglalap alaprajzú, szimmetrikus villaépület bejáratát
két oszlopon és két féloszlopon nyugvó portikusz emeli
ki. Az ajtót két oldalán azzal
megegyező kivitelű, félköríves záródású, osztott ablakok
fogják közre. A többi ablak

 isbaczoni Benedek Csaba: Felsőgöd története. In: Gödi Almanach, Göd, 1996. 53. old.
K
Vízváry Vilmos: A gödi reformátusok elmúlt száz éve. In: Gödi Almanach, Göd, 2009. 247.
old.
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9. kép. L atabár Kálmán utca 3.: Rónai-villa jelen
állapotában

egyenes záródású. A portikusz timpanonját címer díszíti, benne háromszor köszön
vissza az orvoslás jelképe,
a két egymásba tekergőző
kígyó – a tulajdonos, Rónai
Ákos minden bizonnyal orvos
volt.
Hajcsi-villa, a jezsuita rend
nyaralója (Madách utca 36.)

Hajcsi György budapesti
ügyvéd és bankvezértitkár,
Felsőgöd első parcellázó birtokosainak egyike.10 Birtoka
a telep létrejöttének kezdetétől néhány épülettel lakott
volt.11 A sződi plébánia sematizmusában 1910-ben találjuk
az első adatot a Hajcsi-major
népességére
vonatkozóan,
ekkor 28 katolikus és 4 evangélikus lakost jegyeztek fel.12
A helytörténetben Szapáry−Hajcsi-kastélyként jegy olentics Gyula: A Schöffer csaV
lád és kastélya Ilka-pusztán. In:
Gödi Almanach, Göd, 2009.
221. old.
11
Lászlóffy (Eisler) Emil visszaemlékezései. In: Gödi Almanach,
Göd, 2003. 177. old.
12
Láng József: Gödön éltek. In:

Gödi Almanach, Göd, 2004.
109. old.
10

10.-11. kép. M
 adách utca 36.: Hajcsi-villa, a jezsuita rend
nyaralója
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zett épület az 1870-80 közti időre becsült keletkezési ideje összefonódik a gróf
1881-1901 közötti birtokosi szerepével és Hajcsi György 1907-es itteni tulajdonszerzésével. Ezt az adatot közli Virág Zsolt is a Kastélylexikon Pest megyét
bemutató kötetében.
A birtok központjában Felsőgöd 1915-ös kataszteri térképe a szóban forgó
későbbi épület helyén/körül néhány kisebb házat mutat, a nyaralót még nem
látni.
Az ügyvéd neve a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveiben 1921-ben szerepel utoljára, feltehetően ekkoriban hunyt el, vagy költözött el Gödről és adta
el birtokát a jezsuita rendnek.
Felsőgöd 1925-ös Közigazgatási tájékoztató lapjának utolsó bejegyzésében
a jegyző a közeljövő fejlesztései közt említi a vasúti megállónál egy rakodóállomás kiépítését, mivel „egy-két éven belül megépül a Jezsuiták több mint 100 szobás
rendháza, mely intézmény a községet világhírűvé fogja tenni, mint a közelmúltban
megépített templomával már el is ért.” 13
1926−27-től, tehát felépültétől a szerzetesrend apácarendháza használta.
1942-től rövid ideig magánkézben volt, majd államosították. A rendszerváltás
óta a Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek Rózsafüzér Királynéja
Monostoraként működik.14
Fellner-villa (Rákóczi út 130.)

12. kép. R
 ákóczi út 130.: Fellner-villa
13
14
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Építője Fellner Gyula és felesége, Dresler Irén.
A neobarokk, copf elemekkel díszített, 210 m²
alapterületű villa a felsőgödi épületek egyik
legépebben, legszebb formában megmaradt
darabja. Nemrég példásan újították fel. Alagsorral rendelkező, magasföldszintes épület,
melynek bejárataihoz kétkarú, ballusztrádos
lépcső vezet. Enyhén ívelt attikafalát copf díszítőelemek, sarkain két kőváza díszíti. Hátsó,
vasútra néző homlokzata szimmetrikus, ívelt

PML VO V.1037 C/b 1. doboz, Felsőgöd Közigazgatási tájékoztató lap, 1925.
 olentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok. Sződ, 2012. 37. old.
V
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középrizalitjának ablakai félkörívesek, míg a falsíkban lévők egyenes záródásúak.
Pap−Bozóky-villa (Rákóczi út
132.)

Pilismaróti Bozóky Gyula nyugalmazott vezérkari ezredesnek és családjának a trianoni
döntés következtében a Romániához csatolt Nagyváradon ellehetetlenült helyzete
miatt el kellett hagynia otthonát. Magyarországra menekültek, ahol Felsőgödöt
választották új otthonuknak.15
Ahogy a Budapest környéki településekre, így Gödre
is sokan érkeztek Erdélyből
s a Felvidékről is. A család
a 270 m² alapterületű villa
építtetőjétől, dr. Pap Dávidtól
vásárolta meg az épületet,
ahol a család egészen 1991-ig,
13.-14. kép. R
 ákóczi út 132.: Pap−Bozóky-villa
az ezredes fiának, Györgynek
haláláig élt. A felsőgödi katolikus templom építésének történeténél Bozóky Gyulának kiemelt szerepe volt
abban, hogy a templom 1923−24-ben felépülhetett, de emellett a társasági élet
más területein is sokat tevékenykedett. A villa nem kerülhette el az államosítást,
de a beköltöztetett családok mellett a tulajdonosok is a házukban maradhattak.16
Bozóky ezredes 1954-ben, özvegye, Mártonffy Gabriella 1978-ban hunyt el.17
Nagyréti Tamás: Pilismaróti Bozóky Gyula. In: Gödi Almanach, Göd, 1999. 126. old.
 agyréti Tamás: Pilismaróti Bozóky Gyula. In: Gödi Almanach, Göd, 1999. 126. old.
N
17
Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok. Sződ, 2012. 79. old.
15
16
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A CSALÁDOTTHON TELEP
LEGSZEBB ÉPÜLETEI
Adler-villa (Ady Endre út 39.)

1915-ben már állt az épület elődje, aminek
négy tulajdonosát sorolja fel a kataszteri te15. kép. A
 dy Endre út 39.: Adler-villa
lekkönyv. A villát feltehetően nem ők, hanem
a nyaralót az 1930-as évek elejétől közel 10
éven át birtokló lakója, Adler Zsigmond budapesti fogorvos építtette a ma is
látható ikervillává.18
Az eredetileg teljesen szimmetrikus épület utcai homlokzatán a bejáratot két
kör alaprajzú zömök, toronyszerű kiszögellés fogja közre. Hátsó homlokzatából üvegezett, egyszerű oszlopos tornác lép ki. Toronysisakjai díszét leszámítva a nyaraló alapvetően díszítés nélküli.
Család utca 25.: Handlovics-villa

A nyaraló építője Handlovics Rudolf és felesége, Orbán Aurélia. Feltehetően az 1920-as
évek elején épült, földszintes, kőlábazatos,
összetett tömegalakítású épület. Egy-egy tetődíszt leszámítva az épület dísztelen. Fa ablaka és ajtókeretei eredetiek.
Keretes drótkerítése eredeti, emellett kovácsoltvas egyedi kapubejárata érdemel említést. Négy telkének területe összesen 550
négyszögöl (cc. 2000 m²) volt, ebből a két nagyobbik tartozik ma is a villához, ami az eredeti méret kétharmada.

16. kép. Család utca 25.: Handlovicsvilla

Németh-villa (Duna út 7.)

Németh László édesapja, Németh József a felsőgödi református gyülekezet tagja,
az 1939-ben elkészült templom első gondnoka volt.
18
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szóbeli közélés alapján: Gondos Jánosné az épület lakója 1948 óta
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Az író 1925 előtt nyaranta
több hetet töltött itt, és alkotni is gyakran vonult vissza
a szülői ház toronyszobájába. 1925 után, amikor meg17. kép. D
 una út 7.: Németh-villa
nősült, családjával gyakran
időzött szülei lakásában. 1929. május elején vettek a községben egy kis házat,
és csak akkor adták el, amikor 1935-ben építeni kezdték Budán a Törökvész
út 41. szám alatti új otthonukat. 1944. március 19-e, a német megszállás után,
Német László családjával együtt a szülőkhöz költözött Felsőgödre.19
„A május még szebb volt Felsőgödön, mint az előző augusztus (…) Mindig
az ilyen tájat szerettem, ahol a természet és emberi munka tarka foltokban folytak
össze: kicsi villák gyümölcsfák közt ültek, s a kertek körül még töretlen mezőn legelt
a vasutas tehene.” – olvasható a visszaemlékezéseiben. Itt Felsőgödön írta első
regényét, az Emberi színjátékot.20
Az épület 1928-1929 körül készülhetett, mert a terület birtokosa, Szécsi
Kálmán csak 1927-ben parcelláztatta fel ezt a területet, ahol a nyaraló is áll.
A négyzetes alaprajzú épület nyugati sarkán
egykor hengeres toronyszoba állt, az emeleti kis szobát a 80-as években lebontották.
A nyaralót felépülte után nem sokkal már lakóházként használták.
Waldcheim-villa (Lenkey utca 2.)

A téglány alaprajzú tömbből a déli sarkon
hatszögletű kis torony, délnyugati oldalán
egyszerű rizalit lép előre, hátsó oldalán hasonló kiszögellés látható. Az épület a Gárdonyi Géza utcai épülettel egyetemben szép
és jellegzetes helyi példája a villa és a lakóház
közti átmenetnek.
19
20

18. kép. Lenkey utca 2.: Waldcheimvilla

 rős Zoltán dr.: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Budapest, 1995. 257. old.
E
Pártos Judit: Gödi Ki Kicsoda? In: Gödi Almanach, Göd, 2001. 113. old.

117

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

Fuchs-villa (Vasút utca 20.)

A nyaraló a felsőgödi telep létesítésének első
éveiben épült, 1915-ben már állt. Tulajdonosaként Fuchs Józsefet jegyezték fel a kataszteri
telekkönyvben, személye ezen túl ismeretlen.
Egy archív felvételen a ’Karvaly műépítész
nyaralója’ felirat olvasható.
Az épület északi homlokzata ismert egy
korabeli képeslapról, melyen egy robusztus,
földszintes, kőlábazatos nyugati tömbhöz
19. kép. V
 asút utca 20.: Fuchs-villa
a keleti oldalon előreugró fatornác csatlakozik. Ez a homlokzat az akkori Vilmos császár
útra – ma Ady Endre út – nézett. Egy másik felvétel a nyugati, Vasút utca
felőli oldalt mutatja, amelyet vadászatot bemutató domborművek díszítenek:
a felső sávban madarak szállnak, a fal északi sarkában egy vadász, déli sarkában pedig egy vadászkutya látható. Az épület átépítve ugyan, de ma is áll.
Deák−(Sütő)-villa (Vasút utca 30.)

Az 1920-as évek végén épült villa telkének tulajdonosa Deák Pál és neje,
Szuitz Mária volt. Az épületet Dürr Ádám helyi építész tervezte, amit az épület falában örökítettek 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, csúcsívesbe 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
20. kép. V
 asút utca 30.: Deák−(Sütő)- eredetiek –, jó állapotban van, átalakítás nem
villa
érintette.
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Gallé Gábor

Felsőgödi iparosok
A Sütő építészek

BEVEZETŐ
z 1907-ben indult parcellázás, az 1915-ös önállósulás és a betelepülő lakosság számának növekedése
kedvező lehetőségeket kínált a helybeni munkához.
A két világháború közötti időszak volt a legsikeresebb, ekkor
számos tehetséges szakember biztosított tisztes megélhetést
a családjának.
Az 1924. évi Ipari és Kereskedelmi Címtárban közel 50
helybeli iparost és kereskedőt sorolnak fel. A dátum nélküli,
de 1925-ös nyomtatványszámú „Közigazgatási tájékoztatólapon” Iparoskör meglétét jelentik a vármegyének.
A Dunavidék Községpolitikai és Társadalmi Riportlap 1936.
februári száma beszámol a 10 éves évfordulóját ünneplő felsőgödi Iparoskör ügyeiről és tisztújításáról.
Az előbbiek szerint a szervezet 1925-1926 tájékán alakulhatott, 1930-ban már 80 tagja volt. 1935-ben 60 fő részére
nyelvtanfolyamot szerveztek, és több száz kötetes saját könyvtáruk is volt. A vezetőség az adóügyekben, az új rendeletek
ismertetésében, a kontárok elleni harcban segítette a tagságot,
és a megfelelő egészségügyi ellátást is szorgalmazta.
Valószínűleg a 20-as években vásárolták meg a Kálmán utca
és a mai Lenkey utca sarkán álló telket, és felépítették az Ipa-

A
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1. kép. A
 z Iparoskör tagjai az épület avatásakor (A fotó a Balázsovits család tulajdona)

roskör épületét, lehetőséget
teremtve a község kulturális
életének gazdagítására. Színjátszás, mozi, iskolai ünnepségek, társas összejövetelek,
bálok kedvelt helyszíne lett
a nagyterem, és a Dalárda is
ide tette át székhelyét.
2. kép. T isztes családnevek
az Iparoskör vezetésében
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A Gödi Almanach korábbi köteteiben személyenkénti felsorolás jelent meg az iparosokról1, és életútjuk néhány soros bemutatását is
olvashattuk két dolgozatban, Zahorán Sándor
1996-os, valamint 2003-as írásában (Rexa
Dezső Dunamenti nyaralóhelyek című, 1934es kiadású könyve alapján).
Jelen dolgozatomban röviden bemutatok
egy olyan iparoscsaládot, amely több évtizedes
munkájával nagy hatással volt Göd arculatára,
és maradandó nyomot hagyott az utókornak.
ISMERKEDÉS
Amikor 1949-ben Felsőgödre költöztünk
a Kálmán (Úttörő) utcába, még csak 5 éves
múltam. Néhány évvel később tűnt fel a vadszőlővel behálózott házunk falán egy kis beágyazott tábla ezzel a szöveggel:

3. kép. T orony füzérdíszítéssel
a mostani Ady Klub eredeti
épületén

ÉPÍTETTÉK SÜTŐ JENŐ ÉS LÁSZLÓ
FELSŐGÖD
Kik lehettek ezek az emberek? – morfondíroztam. Aztán megismertem Sütő Lászlóné Margit
nénit és később unokáját, Katit, akik ugyanebben az utcában, a 18-as szám alatti tornyos házban laktak a Deák Ferenc utcánál lévő hatalmas
saroktelek felső részén. A további évtizedekben
lassacskán egy tucatnyi olyan házat fedeztem
fel Gödön, amelyeken határozottan felismertem a Sütő építészek stílusát tükröző elemeket.

4. kép. S ütő-féle jellegzetes
szellőzőnyílások, a bal odali
az úgynevezett „borjúszáj”

Kökény József: Iparosok és kereskedők Felsőgödön.
Gödi Almanach, Göd, 2003. 213-230. o.
1
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2014 elején lényeges adatokat kaptam a Sütő
építésztestvérekről Láng József és Volentics
Gyula helytörténeti kutatóktól. Amikor tavaly
nyáron egy Sütő-házat nézegettem a Deák
Ferenc utcában, megismerkedtem a Sütő
családhoz tartozó, ott lakó házaspárral. Később szívélyesen fogadtak, fényképeket mutattak, kiegészítették és pontosították addigi
5. kép. Íves ablak és faldísz
ismereteimet, hálás vagyok érte. Sajnos a férj,
Kovács Győző (Sütő unoka) idén elhunyt, de
felesége, Marika jóvoltából beszélhettem Sütő
Irénnel, Inci nénivel. Neki is köszönöm a fotókat és a további ismereteket.
Kik voltak a Sütő építészek, és mit tudunk
a családról?
A Gödön közismert építészdinasztia alapítója idősebb Sütő Miklós a XX. század első éveiben
Nagyszalontáról települt Felsőgödre népes családjával, feleségével, hat fiúval és két lánnyal.2
Egy budapesti kórházban halt meg 1916-ban,
nyughelye a Rákoskeresztúri temetőben van.
6. kép. Idősebb Sütő Miklós és
Lengyel származású felesége, Klivényi Irma
Klivényi Irma
(1863–1927) 1914-től egy évig a felsőgödi Postaügynökség harmadik vezetője volt a Deák
Ferenc utca 16. (most 32.) szám alatt.3
Az elsőszülött fiú, ifjabb Sütő Miklós építész volt, I. világháborús katonaként
1918-ban áldozta életét a szerb fronton.
A második fiú, Sütő Endre (született 1887., Nagyszalonta) Rimaszombaton
tanult, és Debrecenben tett kőműves mestervizsgát. Még Nagyszalontán lett
önálló. Az I. világháborúban három fronton is harcolt, kétszer megsebesült,
ezért kitüntetéseket kapott. (Felesége, Kenéz Julianna már ezt megelőzően két
 család első itteni említése: Sütő Miklós és László 1-1 koronát adományozott a katolikus
A
harangra. Felsőgöd és Környéke, 1911. március 1-i szám, 4. o.
3
Láng József: Adatok Göd postatörténetéből. Gödi Almanach, Göd, 2014. 81. o.
2
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lányt nevelt.) 1930-ban telepedett le Alsógödön, itt a Frontharcos Szövetség alelnöke volt.
Számos villát épített, köztük a Dürr Ádám
által tervezett úgynevezett Deák–Sütő-villát
a Vasút utca 30. szám alatt. A felsőgödi református templomot közösen tervezte egy építészmérnökkel. Alsógöd 1943-as telefonlistája szerint a Posta utcában volt a telephelye.
Az elsőszülött lány, Sütő Irén fiatalon (még
Nagyszalontán) elhunyt.
A harmadik fiú, Sütő Géza I. világháborús
tüzér volt, 1916-ban Tatárhágón, Kárpátalján
halt hősi halált.
A két Sütő fiú nevét a katolikus templom és
a Jácint utcai temető emléktáblái őrzik.
A második lány, Sütő Irma 1894-ben született, édesanyja mellett volt postáskisasszony,
majd 1915-ben egy évig ő volt a Postaügynökség utolsó vezetője a Deák Ferenc utcában.
Molnár Endre vasutas volt a férje, gyermekeik
Irma és Miklós. Az utóbbi 1924. szeptember
15-én született, két gyermeke és veje is építész.
A negyedik fiú, Sütő Jenő (született 1896.,
Nagyszalonta – meghalt 1953. december
18.) 1924-ben vette feleségül Pál Erzsébetet
(1904–1964). Nagyszebenben tanulta iparát,
Budapesten gyarapította szaktudását. 1919től lett önálló, 1930-ban és 1934-ben kőműves- és ácsmesteri szakvizsgát tett. Helyben
és a környéken nyaralókat, lakóházakat készített rendelésre (például Mária u. 20., Kálmán
u. 36.). A mai napig áll Erdély László boltos
háza az Iskola (ma IV. Béla király) utca 18.

7. kép. A
 frontharcos Sütő Endre
portréja

8. kép. A hősi emlékmű táblája
a temetőből
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9. kép. S ütő Jenő és Pál Erzsébet
1935 októberében, idilli
környezetben

10. kép. S ütő László fiatalon
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szám alatt az Árpád utca sarkán, szinte eredeti állapotában. 1926-ban saját házat épített
a Kálmán utca 13. szám alatt. (Itt alakult meg
1961–1962-ben az Ady Endre Kör/Ady Klub).
A II. világháború alatt eladták az ingatlant
egy újságírónak. Ezt megelőzően Bene Zoltán
református lelkész lakott itt a családjával. Sütő
Jenő nevéhez fűződik az alsógödi református imaház megépítése 1928-ban. Több ház
a családtagok nevére írva készült, így a Teréz
utca 3. szám alatti a felesége nevén volt, a Kisfaludy utca 5. számú házat pedig Irén lányának építette a mester. (A Bene család később
ide költözött.)
Sütő Jenő és László általában együtt dolgozott, ahogy azt több táblán megörökítették.
Sütő Jenő az államosítás után az Észak-magyarországi Bányaüzemeknél talált munkát.
Egy kiküldetés során került a miskolci Erzsébet kórházba, s ott halt meg.
Sütő Jenőnek két gyermeke született, Miklós és Irén. Sütő Miklós (1924. december 10.
– 2010. május, São Paolo) építészmérnök végzettséggel 1956-ban Brazíliába került, ahol
figuránsként kezdett dolgozni, később egy
nagy kórház építésze lett. Felesége, Weiss Éva
(született 1931-ben) a Vöröskeresztnél dolgozott. Két fiuk van, ifjabb Miklós (született
1959-ben) és az ő lánya is építészek. Másik
fiuk Attila, akinek 3 gyermeke van. Sütő Jenő
lánya Sütő Irén (született 1926. november 3.,
Kálmán utca 13.).
Az ötödik fiú, Sütő László (született 1898.,
Nagyszalonta) 1919-ben lett önálló, 1923-ban
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tett kőművesmesteri szakvizsgát. 1929-ben
feleségül vette a gödi Torma Kovács Margitot.
1945-ben a Dunántúlon civilként aknára lépett, és elhunyt.
A két felsőgödi mester több helyen lakott,
ahogy egy-egy házat felépítettek, telephelyüket is áttették.
Özvegy Sütő Lászlóné a háború után a Kálmán utca 18. szám alatti házában nevelte három lányát. Sütő Katalin (1929–2000)
építésztechnikus volt, Sütő Éva (1931–1984)
adminisztrátorként dolgozott, Sütő Erzsébet
(Szöszi) (született 1936) mozaikos.
A hatodik fiúnak, Sütő Istvánnak (1900–
1983) 1916-ban, amikor a családfő meghalt,
abba kellett hagynia gimnáziumi tanulmányait. Egy pesti élelmiszerboltban lett kereskedelmi tanuló, majd a felsőgödi Hangya
keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzletét vezette az Erzsébet (Bozóky) tér 4.
szám alatt.
Felesége Megyeri Vilma, Vilike néni 1930 óta
szintén a Hangyánál dolgozott. A 30-as évek
végén az Árpád utca 10/a szám alatti házban
laktak. Fiuk, István (1931–2012) szintén építész volt. Fiatal cserkészéveit megörökítette
a Gödi Almanach egy korábbi kötetében.4
A harmadik lány Sütő Etelka (1903. szeptember 24. – 1972. november 22.), akit Kovács
Károly (1898–1980), egy nyugati pályaudvari
vasutas vett feleségül. Fiuk, dr. Kovács Győző

11. kép. T elefonkönyv-részlet 1943ból

12. kép. Sütő István, a Hangya
vezetője

Sütő István: Emlékezés. Gödi Almanach, Göd, 1998.
121–126. o.
4
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13. kép. Emléktábla-részlet
a felsőgödi református
templom (1939) építőiről

(1929. március 8. – 2015. május 1.) irodalomtörténész volt. Felesége, Marika a Deák Ferenc utca 30. szám alatt lakik.
A Sütő család tagjai buzgó reformátusok
voltak. A három Sütő testvérnek a református
ingatlanok építése terén végzett tevékenységéről részletesen olvashatunk Vízváry Vilmos
A gödi reformátusok elmúlt 100 éve című
dolgozatában a Gödi Almanach 2009. évi kötetében (243–308. o.). Közös munkájuk méltó
emléke a felsőgödi református templom.

ZÁRSZÓ
A Sütő építészek több évtizedes munkájukkal elismerést vívtak ki a gödi lakosok körében. Ma is látható, jellegzetes stílusú épületeik díszei a városnak.
A Sütő család több tagja a Jácint utcai temetőben nyugszik. A síremlékeket
az utódok állíttatták.

14. kép. 
A Rákóczi úti
ház felújításakor
gondosan
megőrizték
a Sütő-stílust
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Volentics Gyula

Nyaraljon Felsőgödön!

A Kék Duna Panzió nyolc évtizede képekben
„A kék Duna partján
Oly szép az est,
Az alkony mindent
Bíborba fest,
Ifjú szívekben
A vágy tüze gyúl,
A vén Duna partján
Csók csókra hull.”
(Részlet Várady: A kék Duna partján című dalából, amely hajdanán a Felsőgödi Dalárda koncertjeinek nyitószáma volt.)

M

agyarország idegenforgalma az előző századfordulót követő másfél évtizedben (az I. világháború kitöréséig) még nem volt számottevő. A nemzetközi
és a belföldi turizmusban a legfontosabb utazási cél egyaránt
a 20. század elejére már európai metropolisszá fejlődött, jó
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Budapest volt. A vidéki idegenforgalom néhány határ menti város, híresebb gyógyfürdő, valamint balatoni nyaralóhely kivételével még csekély
volt. Az 1920-as évek második felétől – felismerve az idegenforgalomban rejlő gazdasági lehetőségeket – megkezdődött
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a turizmus tudatos fejlesztése. A közlekedési, szállás- és szolgáltatási feltételek javítása mellett ezt jelzi többek között az is, hogy megalakult az Országos
Idegenforgalmi Tanács, és megkezdte működését a Balatoni Intéző Bizottság.
Az 1930-as évek második felétől a belföldi idegenforgalom élénkítése fokozott figyelmet kapott. A magyar idegenforgalom a két világháború között,
1937-ben érte el csúcspontját. Ekkor a főváros mellett már számottevő volt
a Balaton, a Mátra, a Bükk, valamint egyes vidéki városok és a népművészeti
értékekben gazdag falvak vendégforgalma is, de nem szabad megfeledkeznünk
a két világháború között felfedezett Dunakanyarról, és az abban egyre fontosabb helyet elfoglaló Felsőgöd településről sem.
Míg a Pest megyei települések korabeli mezőgazdasági statisztikájánál sorra
megtaláljuk a termesztett gazdasági növényeket, azok vetésterületét, a termékeket stb., addig a kivételnek számító Felsőgödnél csupán ennyi szerepel: nincs
mezőgazdasága. Tehát nemcsak a Duna-part festői szépsége határozta meg
a helység idegenforgalmi orientációját, hanem az egyéb, elsősorban a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek hiánya is.
Több mint nyolc évtizede a felsőgödi Duna-parton áll a település egyik legjobb fekvésű szállodája, a néhányszor már átépített és bővített, a helyi köztudatban csak „Kék Duna” néven élő épület.
Az elmúlt évtizedekben a szálloda elnevezése többször változott, így volt
már: Kék Duna Panzió és Strandfürdő, Kék Duna Szálloda-vendéglő és
Strandfürdő Kft., Kék Duna Szálló, ÉDOSZ Üdülő, Kék Duna Klubhotel
Wellness- és Konferenciaközpont, míg manapság Kék Duna Klubhotel – Erzsébet Szálloda a neve.
Az egykori felsőgödi Kék
Duna Panzió és Strandfürdő területe a Kertvárostól1
és a községi strandfürdőtől
északra, a Duna-part ősparkos, ligetes, csendes, árnyas területén helyezkedett
el. A szálló épülete 19321. kép.	A Színházi Élet képes újság hirdetése a Kék
ben bauxitbetonból épült.2
Dunáról (1933)
Az építés évében megjelent
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képes újság hirdetése3 így jellemzi az üdülőt: „A kék Duna
kincse a Felsőgödön most felépült nagyszabású penzió, amelyet rajzban e heti számunkban
láthat az olvasó. A «Kék Duna»
penziót különösen az teszi népszerűvé, hogy a fővárostól igen
könnyen és ami fontos, olcsón
2. kép.	A Színházi Élet képes újság hirdetése
megközelíthető,
amennyiben
a „penzióról” egy évvel annak felépítése után
1.60 pengőért retúrjeggyel vojelent meg (1933)
naton, autón pedig kitűnő aszfaltúton 25 perc alatt közelíthető meg. A penzió ára 7 pengő, amelyben négyszeri étkezés, gyönyörű világos szoba,
szabad strandfürdő, teniszpálya, csónakkikötés, autóparkírozás és egy 7000 öles kert
szabad használata is bennfoglaltatik. Előfizetőinknek és olvasóinknak a pesti iroda
(tel.: 931-76) vagy utazási osztályunk felvilágosítást szívesen ad.”
Tehát a panzió olcsósága mellett jó megközelíthetősége is fontos volt, mivel
a Felsőgödre utazás során a pihenni vágyóknak nem kellett olyan sokat zötykölődniük a vonaton, mintha a Balatonhoz kívántak volna leruccanni.
Felsőgödnek a Dunán két strandfürdője volt, az egyik a község, a másik
a Kék Duna Panzió tulajdonát képezte. Mindkettő csupán 10-12 percnyire
volt a község központjától.
Megépítése után három évvel a Kék Duna Panzióban még csupán 10 szobát
találunk. A napi teljes ellátás ára 5 pengőbe került, a strandon a kabinhasználat 0,80-1 pengő között mozgott, a szekrényhasználatért 30 fillért kellett fizetni, a havi bérletért pedig 8 pengő körüli összeget kértek. A Kék Duna strandján nyilvánosak voltak a teniszpályák, óránként 2 pengőért lehetett sportolni,
a havi bérlet itt 25 pengőtől volt elérhető.4
Az építést követő évtől ma már ismerjük a panziót üzemeltető társaságot is.
A Kék Duna Szálloda-vendéglő és Strandfürdő Kft.-ről a korabeli cégnyilvántartásból megállapítható, hogy a Pestvidéki Királyi Törvényszék 1933. május
4. Cg. 4702/1933. 1249/1. végzése szerint a szállodát üzemeltető korlátolt felelősségű társaság az 1933. május 3-án kelt okirat alapján keletkezett. A cég szék-

129

3. kép.	A szálloda a Duna irányából fotózva (1934)

4. kép.	A Kék Duna Panzió és annak parkja egy korabeli
fotón (1935)

5. kép.	Meghívó – Hajókirándulás a felsőgödi Kék Duna
Szállóba a Turul Szövetség szervezésében 1.
(1936)
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helye: Felsőgöd. A vállalat tevékenységi köre: vendéglői és
szállodai üzlet, strandfürdő,
valamint teniszpályák fenntartása és bérbeadása. A társaság ügyvezetői: Mencsik
Jánosné sz. Fakner Karolin
(Deák u. 20.), Schlosser Béla
és Schlosser Béláné sz. Wagrits
Józsa (Lőrinc u. 4.), mindhárman újpesti lakosok voltak.
Az üzemeltető társaság tízévnyi működés után, az 1943.
március 25-én kelt taggyűlésén kimondta felszámolását,
melyet a cégbíróság 1944. január 27-én kelt határozatával
jóváhagyott.
Az észak–déli tájolású
szálloda modern, lapostetejű
épülettömbjében szépen berendezett szobákkal, jó konyhával, 4 nyilvános teniszpályával, 40 öltözőkabinnal,
80 öltözőszekrénnyel, csónakházzal, ápolt, gondozott
strandfürdővel várta az igényes fővárosi vendégeket.
A lapos tetőn a napozóágyak,
a napernyők és a felvont nemzeti lobogó mellett öles betűkkel már messziről jól olvasható volt a „KÉKDUNA”
felirat. A hattengelyes épület-
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tel egybeépítve, déli irányban,
Alsógöd felé egy, az épülettel
megegyező alapterületű pavilon nyúlt el. Később az épület
bővítése során ezt a pavilont
is beépítették, majd ívelt, félkör alakú, toronyszerű lépcsőházat csatoltak az épület
középtengelyéhez. Az 1970es, 80-as években ez a szocreál5 jelleg volt a szálloda
meghatározó stílusa, majd
a magastető ráépítésével napjainkra szinte már teljesen
felismerhetetlenné vált a hajdani kicsiny panzió.
Sporttörténeti
érdekesség, hogy a panzió épülete és
a folyó között elhelyezkedő
salakos teniszpálya az 1930as években az FTC labdarúgócsapatának egy-egy nagyobb nemzetközi mérkőzése
előtt a sportolók felkészülését
is szolgálta. A Fradi itt megforduló játékosai közül Lázár
Gyulának ez idő tájt egy kisebb nyaralója is felépült Felsőgödön.6

6. kép.	Meghívó – Hajókirándulás a felsőgödi Kék Duna
Szállóba a Turul Szövetség szervezésében. „…Úgy
a hajón, mint a Kék Dunában tánc…” 2. (1936)

7. kép.	Levelezőlap a Kék Dunával
(1937)
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8. kép.	A Kék Duna Panzió és teniszpályája (1937)

9. kép.	A felsőgödi Duna-part és a „Strandpensio” egy
korabeli térképen (1938)
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A vonaton érkező üdülőket
egészen 1944-ig Márinkás
József 7 helyi fuvaros lóvontatású omnibusza8 szállította
a felsőgödi vasútállomásról
a szállodába. Az omnibusz
egy ülőhelyekkel ellátott,
nyitott, szekérszerű lovas kocsi volt, amely nyáron óránként – a vasúti menetrendhez
igazodva – fordult a felsőgödi
vasútállomás és a szálló között, de a Surányból kompon
érkezőket is a vasútállomásra
tudta szállítani. Ez a jellegzetes felsőgödi közlekedési
kuriózum a 10-12 filléres fuvardíjért külön kérésre akár
a templomig is elvitte az utasokat.9
Az 1930-as években a „Kék
Duna” nem csupán a Felsőgödön gyökeret verő Németh
László10 (1901–1975) író, es�-

10. kép.	A Kék Duna Szálloda
pecsétlenyomata (1934)
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11. kép.	A „Kékduna” strandvendéglő a teniszpályával
déli irányból, Monostory képes levelezőlapján
(1943)

12. kép.	A szállodaépület bővítés utáni szocreál képe
a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat képes
levelezőlapján (1974)

széista, drámaíró és családja
egyik kedvenc tartózkodási
és fürdőzőhelye volt. A jelesebb személyek közül megfordult itt Karinthy Frigyes11
(1887–1938) író, költő, műfordító és Schöpflin Aladár 12
(1872–1950) műkritikus, irodalomtörténész, író is.
A II. világháború alatt
1945 kora nyaráig az épületben egy szovjet katonai egység parancsnoksága
székelt, amelynek távozása
után a szálló jó ideig gazdátlan volt. Később a panziót
helyreállították, és 1962-ig
az Élelmiszeripari Dolgozók
Szakszervezetének13 kezelésében működött tovább.14
Az elmúlt évtizedekben is folyamatosan az aktív pihenés
szolgálatában állt a szálloda.
Napjainkban 3,3 hektáros
szép, gondozott park közepén megújult, átépített, megnagyobbított, magastetővel
ellátott épület fogadja a pihenni vágyókat. A szálloda
telkét a Duna-parton végighúzódó árvízvédelmi töltés
kettéosztja. Az egyik felén
az 5 épületből álló üdülőközpont (szálloda, oktatási köz-
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13. kép.	A hajdani Kék Duna új néven, Erzsébet Szállodaként már magastetővel várja a pihenni
vágyókat (2014)

pont, wellnessközpont, étterem, sportcsarnok), a másik
felén teniszpályák, röplabdapálya, focipálya, játszótér,
kalandpark található. A helyi
jelentőségű védett természeti
területen álló15, állami tulajdonú klubhotel, wellness- és
konferenciaközpont bel- és
kültéri sportlétesítményekkel
egyaránt jól felszerelt. Napjainkban a szálloda háromcsillagos és 80 férőhelyes.16
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14. kép.	A szállodához vezető utca is a Kék Duna nevet
viseli (2015) (Fotó: Bea István)
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Az épület közelmúltbeli történetéhez tartozik: 2001 novemberében informális kormányülést17 tartottak a üdülőépület melletti konferenciateremben.
A komplexum az elmúlt évtizedekben több minisztérium18 kezelésében is
állt, manapság Erzsébet Szálloda19 a neve (mai címe: 2132 Göd, Kék Duna
utca 34., hrsz.: 3658.).
(A szerzőt 2013-ban a helytörténeti kutatók közül tizedikként a magyar kultúra
lovagjává avatták.)
JEGYZETEK

	A mai Pesti út és a Duna között terült el.
	A bauxitbeton kötőanyagát, az alumíniumcementet 1928 és a negyvenes évek vége között használták Magyarországon, mivel alkalmazása meggyorsította és gazdaságossá tette
a munkát (a hagyományos portlandcementtel készített betonnal ellentétben egy-két nap
alatt megszilárdult). Az 1930-as évektől 1942-ig – főleg Budapesten – igen sok lakó-,
köz-, és ipari épület készült bauxitbeton alkalmazásával.
[3]
	Színházi Élet, 1932.
[4]
	A z utas könyve I. – magyar utazási kézikönyv és útmutató – városok, gyógyfürdők, üdülő- és nyaralóhelyek, egészségügyi, sport- és turisztikai intézmények részletes ismertetője.
Szerk.: Kaffka Károly, Bp., 1935. 139. o.
[5]
	Szocreál = szocialista realista.
[6]
	Nagyréti Tamás: Emlékeim a Kék Duna Panzióról. In: Gödi almanach, Göd, 1998.
99–102. o. Lázár Gyula (1911–1983), alias „Tanár Úr”, világbajnoki ezüstérmes magyar
labdarúgó volt. Tagja a Ferencváros 1931–1932-es idényében 100 százalékos eredmén�nyel bajnokságot nyert csapatának. A Fradiban összesen 511 (!) mérkőzésen szerepelt.
Ötszörös magyar bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes. 1931 és 1941 között 49 alkalommal szerepelt a válogatottban, ahol egy gólt szerzett. Játszott az 1934-és olaszországi
és az 1938-as franciaországi világbajnokságon, ez utóbbin az ezüstérmet szerzett csapat
tagja volt. A felsőgödi Kisfaludy utcában állt szerény nyaralója.
[7]
	A z utasok, nem tudni, miért (?), némi szójátékkal „pálinkásnak” hívták.
[8]
	Ló vontatta közforgalmú közlekedési eszköz, az autóbusz és a trolibusz őse, a városi tömegközlekedés legrégibb eszköze.
[9]
	K isbaczoni Benedek Csaba: Felsőgöd története. In: Gödi almanach, Göd, 1996. 56. o.
[10]
	Gyermekei is itt tanultak meg úszni.
[1]

[2]
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	„Karinthy Frigyessel egy ízben egy helyen nyaraltunk együtt rövid ideig, Felsőgödön a Kék
Dunában.” In: Farkas Zoltán: Emlékeimből (http://www.jamk.hu/ujforras/0803_18.
htm, letöltés ideje: 2012. május 6.).
[12]
	Farkas Zoltán: Emlékeimből (http://www.jamk.hu/ujforras/0803_18.htm, letöltés ideje:
2012. május 6.).
[13]
	ÉDOSZ.
[14]
	Nagyréti Tamás: Emlékeim a Kék Duna Panzióról. In: Gödi almanach, Göd, 1998. 99–
102. o.
[15]
	Természet (táj-)védelmi védettség száma: 12/151/TT/99.
[16]
	http://tajertektar.hu/hu/tajertek/k%C3%A9k-duna-sporttelep-1, letöltés ideje: 2013. október 13.
[17]
	A z úgynevezett „első Orbán-kormány” (1998–2002) idején.
[18]
	Mezőgazdasági és élelmezésügyi, vidékfejlesztési, honvédelmi.
[19]
	Vélhetően az Erzsébet-program és az Erzsébet-kártya miatt.
[11]
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Koditek Bernadett

A kisgyermeknevelés intézményei
A felsőgödi bölcsőde és óvoda történetének rövid áttekintése

A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ALAKULÁSA
A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
elsőgödön a kisgyermekgondozás intézményes formáját nyújtó bölcsőde csak az 1950-es évek közepén jött
létre, de már 1927-ben megalakult – és egészen 1940ig működött – a Stefánia Szövetség, amely karitatív jelleggel
foglalkozott az anya- és csecsemővédelemmel. (A szervezettel
bővebben az egészségügyi ellátásról szóló dolgozat foglalkozik –
a szerk.)

F

A kezdeti idők

Felsőgödön 1955-ben hozták létre a bölcsődét, a mezőgazdaságban dolgozó nők gyermekeinek ellátására. Az intézményt
az 1900-as évek legelején épült Szécsi-nyaralóban helyezték el.
Az épület eredeti tulajdonosa dr. Szécsi Kálmán ügyvéd, Felsőgöd-telep egyik alapítója volt. A mai Rákóczi út 142. szám
alatt található, közel téglalap alaprajzú, puritán kivitelben készült, kőlábazatos, keleti oldalán emeletes, tetőtér-beépítéses,
nyugati oldalán földszintes épületet1 1910-ben Szécsi Kálmán
építtette borkimérés céljára. Még ebben az évben kibérel1

K iss Gábor: Villák és kertek a Dunakanyarban. Göd, 2013. Kézirat.
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1. kép. A
 bölcsőde első vezetője, dr.
Legindi Istvánné 1961-ben

te Bittmann Mihály, és Szöllőskert vendéglő
néven üzemeltette. Tágas termeinek egyike
a Felsőgödi Családotthon Telepesek Egyesületének hivatalos helyisége volt, és itt tartották
a jótékonysági bálokat is.2
A háború után államosított villaépületben
1955-ben kezdte meg működését a bölcsőde,
amely az első időkben még idénybölcsődeként
funkcionált, 20 férőhellyel. Az intézmény első
vezetője 1959-től dr. Legindi Istvánné, Zsuzsa
volt, helyettese 1960-ban Radó Lászlóné,
1962-ben Debreceni Sándorné, gazdasszonya
a tanácsi jegyzőkönyvek említései alapján
1958-ban Dosztál Józsefné.
A 60-as, 70-es évek bölcsődéje

2. kép. A
 z egykori Szécsi-nyaraló,
borház, amely 1955-től ad
otthont a bölcsődének
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Az intézmény 1962 januárjától lett napos
bölcsőde, ekkor már 25 férőhelyet tudtak
biztosítani a gyerekeknek. A vezető évente
beszámolt a tanácsüléseken a bölcsőde helyzetéről. Az igények általában jelentősen meghaladták a lehetőségeket. 1964-ben például
22 új jelentkező volt, és csak heten kerülhettek be az intézménybe.
A felvételekről a tanács mellett működő
szakmai állandó bizottság döntött.
Jelentősebb változás 1964 januárjában történt, amikor a korábbi nyitott veranda beépítésével egy újabb fürdőszobát, öltözőt,
átadóhelyiséget és irodát alakítottak ki. A korábbi irodából csoportszoba lett. A férőhelyek
2

elsőgöd és Környéke: társadalmi tájékoztató lap,
F
1909-1911.
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száma ezzel hivatalosan 35re emelkedett, de 45 gyermeket gondoztak itt. Ekkor
7 gondozónő, 1 gazdasszony,
1 konyhalány és 2 takarító
dolgozott az intézményben.
A bölcsőde személyzetét
ekkor a következő munkatársak alkották: Kiss Tiborné,
Kovács Gergelyné, Marányi
Andrásné, Ocskay Károlyné,
dr. Legindi Istvánné, Torma
3. kép. A
 felsőgödi bölcsőde személyzete. Állnak:
Gyuláné, Felházy Zoltánné,
Lázárné Joli néni, Lingerné Ica, Felháziné Ili,
Fiatal Gáborné, Dosztál
Tormáné Teri néni, Rácz Marika, Forsztné Irénke,
Józsefné, Kopász Jánosné.
Bircsákné Ilonka, Bordás Józsefné Manyi néni.
A bölcsődevezető férje, dr.
Ülnek: Kovácsné Margit (elöl), Branátné Erzsi
Legindi István orvos naponta
néni, Kovács Marika, Radó Lászlóné Julika
(bölcsődevezető), Marányiné Edit néni, Peskó
látogatta az intézményt.3
néni és Branát Feri bácsi
1965. július elsejétől 1977ig Radó Lászlóné (Julika) volt
a bölcsőde vezetője. Lelkiismeretes, megbízható, munkatársait segítő, köztiszteletben álló emberként emlékeznek rá a kortársai.
Felházi Zoltánné (Ili) 1977-től 1994-ig, Joó Istvánné (Zsuzsa) 1994. augusztus 1-jétől egészen nyugdíjba vonulásáig vezette az intézményt. 2013 őszétől
Ráczki Marianna látja el a vezetői feladatokat.
A közelmúlt

A bölcsőde távolabbi múltjával kapcsolatban igen kevés adat áll a rendelkezésünkre. A témával a Gödi Almanach korábbi kötetei szinte egyáltalán nem
foglalkoztak. Joó Istvánné, Zsuzsa a Szivárvány Bölcsőde korábbi vezetője jóvoltából az 1990-es évektől azonban már részletesebb adataink vannak.
3

A bölcsőde munkatársaira vonatkozó közlés Láng József levéltári kutatásaira támaszkodik.
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„Az 1990-es évek elején
intézményünket a bezárás fenyegette. Ekkor felvállaltuk
egy óvodai csoport elhelyezését, mivel az óvodáskorúak
száma magas volt a városban. Négy éven át működött
4. kép. J oó Istvánné bölcsődevezető 2013
a bölcsődében az óvodai csoaugusztusában (Fotó: Bea István)
port szakmailag önállóan, de
a technikai feltételeket, az étkeztetést a bölcsőde biztosította számukra.
A fővárosból kiköltöző fiatal kisgyermekes családok egyre nagyobb számban
igényelték gyermekük bölcsődei elhelyezését. Sikerült visszaszerezni a csoportszobánkat és a két gondozónői állást az óvodától. Újra négy csoportunk lett.
A születések számának folyamatos emelkedése miatt egyre nőtt az igény
a bölcsődei elhelyezés iránt. Sikerült elérni, hogy az udvarban lévő lakóház
átalakításával létrejöjjön egy kis alapterületű csoportszoba és néhány kiszolgálóhelyiség. Így több gyereket tudtunk fogadni, illetve a főépületben is csökkent a zsúfoltság. 2000-re öt gyermekcsoportot indítottunk, és 45 férőhelyesre
bővült az intézmény.
A szűkös anyagi lehetőségek ellenére minden évben sikerült valamilyen átalakítást, felújítást végezni a régi épületen: az alagsorban gondozónői öltöző és
raktár kialakítása, külső vakolás, tetőcsere, gyermekmosdó-helyiségek felújítása. A tágas játszóudvaron pályázati pénzből öntözőrendszert építtettünk ki,
ami megkönnyíti a füvesített udvar gondozását, környezetünk szebbé tételét,
és biztosítja a pormentességet.
2002-ben hoztuk létre a Napocska Alapítvány a Gödi Bölcsődésekért elnevezésű társadalmi szervezetet. Az adományként befolyt összegekből lehetőségünk nyílt az intézmény felszereltségének javítására, a felújításokhoz való
hozzájárulásra, programok szervezésére.
A város dinamikus fejlődésével és a lakosságszám állandó növekedésével
párhuzamosan évről évre gondot jelentett a bölcsődei elhelyezés iránti igények
kielégítése.
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Göd Város Önkormányzata sikeresen vett részt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 4.2)
pályázaton, amely a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra
történő visszatérését kívánta
elősegíteni, foglalkoztatási
esélyeiket növelni. A program támogatta a gyermekek
napközbeni ellátását szolgáló
bölcsődék és más, rugalmas 5. kép. A 2007-ben elkészült Komlókert utcai modern
épület utcafrontja (Fotó: Bea István)
napközbeni ellátások infrastrukturális
feltételeinek
megteremtését, amennyiben ezek a kötelező alapszolgáltatások mellett többletszolgáltatást is nyújtanak.
A pályázaton nyert összeg felhasználásával megépülhetett az Oázis lakóparkban (Komlókert utca 19–21.) a modern követelményeknek minden tekintetben megfelelő intézmény, amelyet 2007 szeptemberében vehettek birtokukba a gyerekek.
A főépületben helyezkedik el a gazdasági egység, a századagos konyha és
több kiszolgáló helyiség. Ehhez félkörívben két átjáróval csatlakozik a három
gondozási egység, amely hat gyermekcsoportban 60 kisgyermek elhelyezését
teszi lehetővé. Minden gondozási egység saját udvarrésszel és a szabad levegőn
való altatáshoz is megfelelő terasszal rendelkezik. A főépület tetőterében lévő
helyiség alkalmas különböző rendezvények, előadások megtartására.
A bölcsődében megkezdődött az alapellátáson túli, a családok igényeihez
igazodó, új ellátási formák bevezetése.
Az új épületben működő intézmény telephelyeként − az igények kielégítése
érdekében − továbbra is üzemel a régi bölcsőde.
A gyermekek nevelését-gondozását szakképzett csecsemő- és gyermekgondozónői, kisgyermekgondozó-nevelői vagy bölcsődei szakgondozónői oklevéllel rendelkező kisgyermeknevelők látják el, akik munkájukat hivatásuknak
tekintik.”
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Napjaink bölcsődéje

A bölcsődei ellátás jelenlegi helyzetéről, az intézményben folyó szakmai munkáról Ráczki
Marianna óvodavezető adott összefoglalót:
„2013 őszén vettem át a bölcsőde vezetését
Joó Istvánné, Zsuzsától, aki egy jól működő,
erős szakmai alapokon nyugvó, prosperáló
intézményt hagyott maga után nyugdíjba vonulásakor.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt
az igény a bölcsődei ellátás iránt, lehetőséget
kínálva ezzel az édesanyáknak a munkába állásra. Az idei évtől – a gyed extra igénybevé6. kép. R
 áczki Marianna, a Szivárvány telével – a gyermek egyéves korától a fizetés
Bölcsőde jelenlegi vezetője
mellett az állami támogatás is jár a kisgyermekes családnak.
Bölcsődénk feladata a gyermekek napközbeni minőségi ellátása, harmonikus
fejlődésének elősegítése, szakszerű gondozása, nevelése. Mindezt jól képzett,
a gyermekek iránt elhivatott kisgyermeknevelőkkel és színvonalas technikai
háttérrel, megfelelő tárgyi feltételekkel lehet megteremteni.
A magas szintű működést, a gyermekek optimális fejlődésének feltételeit
az önkormányzat szakmai és financiális támogatásával évek óta biztosítja. Ebben
a városban azt érezzük, hogy fontos a felnövekvő generáció, fontos a gyermek.
A mai kor bölcsődéjében a világra nyitott, érdeklődő, önálló kis egyéniségek
nevelése a cél, amelyben nagy szerepe van a kisgyermeknevelők személyiségének. A nevelés itt nem direkt tanítást jelent, hanem mintaadó, példamutató
nevelői magatartást. Szeretetteljes odafordulást a gyermekek felé, amelynek
köszönhetően bizalmi kapcsolat alakul ki a felnőtt és a gyermek között. Ezek
a bensőséges, korai interakciós helyzetek nagymértékben befolyásolják a későbbi társas kapcsolatok alakulását, minőségét.
Bölcsődénkben a gyermekek számára a világ megismerése tevékenységekbe
ágyazott tapasztalatszerzéssel történik: meséléssel, énekléssel, mondókázással, különféle alkotótevékenységekkel, sok-sok játékkal és mozgással. Rendezvényeink, szakmai programjaink nyitottak az érdeklődők számára.”
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A LENKEY UTCAI ÓVODA TÖRTÉNETE
A kezdetek

A Sződről levált, önálló kisközséggé lett Felsőgödön nagy
szükség volt állami óvoda és állami népiskola megépítésére.
A korabeli községi jegyzőkönyvek tanúsága alapján a képviselő-testület először 1925 márciusában tárgyalt egy 1000 négyszögöles telek megvásárlásáról iskolaépítés céljára.
1926. augusztus 6-án dr. Szécsi Kálmán egy saját tulajdonában lévő telkét ajánlotta fel, és augusztus 18-án a testület döntést hozott az építkezés megkezdéséről. A tényleges kivitelezés
végül 1928-ban vette kezdetét, és 1931-re fejeződött be.
A vallás- és közoktatásügyi
miniszter szintén 1926-ban
rendeletben írta elő egy hat
tantermes iskola, valamint
egy foglalkoztató helyiséggel,
játékszobával, óvónői lakással
és a hozzá tartozó melléképületekkel rendelkező óvoda megépítését.4 A beruházással kapcsolatos kiadások
fedezetéül 300 millió korona
állami segélyt utalt ki, amely
kevésnek bizonyult, de újabb
állami támogatással és községi hozzájárulással 1931-re
7. kép. A
 z óvoda szolgálati lakása.
felépült az állami óvoda és
Háttérben az épülő
az iskola az akkori Sugár úton
református templom,
(később Bozóky Gyula, ma
a kertben az óvónő kisfia,
Lenkey utcában). (Az anyagi
Kálmán (Pubi)
4

 községi közigazgatás Felsőgödön 1950-ig. Gödi Almanach, 2003.
A
273–275. o.
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nehézségekről és az építkezésről részletes leírás szerepel a Németh László Iskola történetét áttekintő fejezetben. – a szerk.)
A testületi ülések jegyzőkönyvei alapján tudjuk, hogy az óvodába 1931. július 9-én pénztárosnak nevezték ki Brezina Károlyt.
Az intézményhez háromszobás, komfortos szolgálati lakás tartozott, amely
a vezető óvónő és családja részére épült. Ide költözött be a Steinberger (1935től, a név magyarosítását követően Szerdahelyi) család, miután Steinberger
Jánosné sz. Bendász Gizellát a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1932-ben
kinevezte a felsőgödi óvoda vezetőjévé.
A felsőgödi állami óvoda első vezetője5

Szerdahelyi Jánosné Bendász Gizella 1900. március 5-én született Újpesten,
értelmiségi családban. Édesapja gimnáziumi tanár volt. Tanulmányait a soproni római katolikus kisdedóvónő-képző intézetben végezte el, és okleveles
óvónői képesítést szerzett.
Kezdetben Váchartyánban,
majd Budapesten dolgozott,
vezető óvónői kinevezése
után családjával együtt Felsőgödre költözött.
Bendász Gizella valamen�nyi munkahelyén a legkitűnőbb minősítésben részesült.
Jól felkészült szakember volt,
aki kiválóan bánt a gyerekekkel. Hegedűn játszott,
és hangszere segítségével
8. kép. Szerdahelyi Jánosné egy óvodai rendezvényen.
tanította meg a kicsiknek
Az asztalnál világos zakóban Somosi (Steibl)
a szebbnél szebb dalokat, ilFerenc iskolaigazgató, mellette balra dr. Antal Pál, letve zenei kíséretet adott
a község katolikus plébánosa
az általa betanított táncokhoz
5
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 fejezet Kovács György visszaemlékezése alapján készült. Forrás: A Steinberger (SzerdaheA
lyi) családról. Gödi Almanach, 2010. 195–204. o.
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9. kép. A
 z első karácsonyok egyike – 1933. A felső sorban
jobb szélen Balázsovits Kati, középen Bittmann
Manyika, balról a második a nem sokkal később
elhunyt Szladek Editke. Az alsó sor bal szélén
Balázsovits János, jobb szélén Kovács György

10. kép. K özépen ül Szerdahelyi Jánosné. A zászlótartó
kisfiú Kovács György, tőle balra Pubi (Szerdahelyi
Kálmán, az óvó néni fia), jobbra Rási Árpád.
Az óvó nénitől balra babos ruhában Rási Editke,
tőle hárommal odébb – szintén babos ruhában
– Rási Évike. A felső sorban balról a harmadik
Jankai Laci, jobbról a második Kovács Győző. Tőle
balra Nyilas Feri, mellette Juhász Robi. A lányok
sorában balról az első helyen Német Eta

is. Előszeretettel tanított be
mesejeleneteket a gyerekeknek – a szerepekért egészséges versengés alakult ki
az óvodások között.
Az óvónő kezei alól kikerült gyermekek határozott
előnyt élveztek azokhoz képest, akik az iskolában kezdtek megismerkedni a társas együttlét viszonyaival.
Az óvodában nem különítették el egymástól a gyerekeket életkor szerint, és ez
a természetes „nagycsaládhatás” is segítette a gyerekeket
a fejlődésben. Szerdahelyiné
sokáig egyedül, illetve egy kisegítő dadával látta el feladatát, majd – a gyermeklétszám
gyors növekedésével – egy
szakképzett óvónő segítette
a munkáját.
A háborús front közeledtével, 1944-ben a családfő munkaköri kötelezettségei miatt
a Szerdahelyi család a fővárosba költözött. Felsőgöd első
óvodavezetője Budapesten is
hivatásának élt, 1955-ben, 55
éves korában ment nyugdíjba.
Fia és családja körében magas
kort élt meg, 77 éves korában
halt meg.
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A fiatal segédóvónő6

Gyüre Margit 1919. augusztus 9-én született
Göd-pusztán. A Budapesti Állami Óvónőképzőben (Rózsák tere) kapta kézhez a diplomáját 1937-ben. Ebben az időben a nagy
munkanélküliség miatt a kultuszminiszter
elrendelte, hogy a frissen végzett óvónőknek
két éven át díjazás nélküli gyakorlatot kell
végezniük, csak ezt követően nyújthatnak
be kérvényt valamely állás megpályázására.
A friss diplomás Gyüre Margit így került két
évre (1937–1939) gyakorló óvónőnek a felsőgödi óvodába Szerdahelyi Jánosné mellé.
Munkahelyi vezetőjéről mindig csak felsőfokon beszélt, dicsérte sok jó tulajdonságát,
szakértelmét és segítőkészségét. A fiatal óvónő sokat tanult Szerdahelyinétől a két év alatt.
1941-ben kinevezték az Ungvár melletti
Nagykaposra segédóvónőnek. Onnan hazatérve férjhez ment dr. Szávoszt Tamáshoz, és
1946-ban férjéék házában, Alsógödön, a Délibáb-villában községi összefogással megalapították az alsógödi napköziotthonos óvodát,
amelynek a vezetője lett.7 2010-ben, 91 éves
korában hunyt el.
Mindennapi élet az óvodában

Az óvodai ellátás kezdetben csak félnapos
volt, délelőtti elfoglaltságot biztosított a gye yüre Margitot, a felsőgödi óvoda egykori gyakorló
G
óvónőjét testvére, Gyüre János közlése alapján mutatjuk be.
7
Szávoszt Tamásné: A Délibáb-villa. Gödi Almanach,
2006. 97–102. o.
6
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11. kép. S zerdahelyi Jánosné
férje és fia társaságában
a Felsőgödön töltött éveik
vége felé
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rekeknek. Az óvodások egy vállra vagy nyakba akasztható kis táskában vitték
magukkal az uzsonnájukat az óvodába. Érkezéskor a táskákat egy erre a célra
rendszeresített ládába rakták, 10 órakor pedig kiosztották.
Az énekek, versek, jelenetek tanulása mellett nagy teret szenteltek a különféle játékoknak is, a teremben és az udvaron egyaránt. A hátsó udvarban
egy nagyméretű homokozó várta a gyerekeket, mellette hinták sokasága állt.
A gyerekek – az egykori óvodások elmondása alapján – nagyon szerettek ide
járni.
A későbbi évek

Az 1950 és 1970 közötti évekből csak kevés adat áll rendelkezésünkre a felsőgödi óvodával kapcsolatban. A Községi Tanács jegyzőkönyveiben néhány
óvodai dolgozó neve előkerül ugyan, de rendszeres beszámolók nem készültek
az intézményben folyó munkáról.

12. kép. Óvodai csoport a 60-as évek végéről. Középen balra Ráwelhoffer Antalné, Erzsi néni,
a vezető óvónő
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1951-ben Sándor Józsefné az óvoda vezetője,
őt a tanács leváltja posztjáról. Egy másik említés szerint 1959-ben már Ráwelhoffer Antalné
az intézmény vezetője, és még 1967-ben is ő a
vezető. Egy beszámolójában arról ír, hogy
az óvodában három óvónő és két dajka dolgozik, a gyerekek létszáma 73, majd 1963/1964ben 71. Ráwelhofferné a kisebb gyerekekkel
foglalkozik, a nagyobbakkal Tóth Józsefné.
Gulyás Miklósné, a délutános sokat betegeskedik, távolléte idején egy első osztályos tanítónő helyettesíti őt. Az óvoda és a szomszédos
iskola között jó a kapcsolat. Bíró Lászlónét
először 1968-ban említik vezetőként a tanácsi dokumentumok. Általánosságban annyi
megállapítható, hogy a gyereklétszám növekedésével párhuzamosan nőtt az óvodai dolgozók létszáma is, és a 60-as, 70-es években
már napköziotthonos az intézmény, ebédet és
délutáni felügyeletet is biztosít a gyerekeknek.8
A 2000-es évek a Kincsem Óvodában

13. kép. Szőke Zsófia, az óvoda
jelenlegi vezetője (Fotó: Bea
István)
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Az utóbbi évtized főbb eseményeiről Szőke
Zsófia, az intézmény jelenlegi vezetője számolt be:
„2007-ben vettem át az óvodát a nyugdíjba vonult Feszler Gézánétól. Nagyon érdekes
időszak volt ez az óvodák életében: ekkor kezdődött el egyfajta szemléletváltás, megújulás
az óvodai nevelés terén. Nagyon sok mindent
meg kellett változtatni: a pedagógiai progra8

Láng József levéltári kutatásai alapján.
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14. kép. A
 Lenkey utcai Kincsem Óvoda mai képe (Fotó: Bea István)

mot, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, amelyek fölött eljárt
már az idő.
2008-ban az önkormányzat pályázat útján forrást tudott biztosítani a már
1931-től óvodaként működő, 1. számú épület korszerűsítésére. Nagyon örültünk a lehetőségnek. Ezzel egy időben megkereste az önkormányzatot az Audi
cég azzal, hogy társadalmi munkában, csapatépítő tréning keretében építenének egy játszóteret Gödön. Aztán felvetődött a gondolat, hogy ez a játszótér helyet kaphatna akár az egyik óvodában is, ahol mindennap jó hasznát
vehetnék a gyerekek. A cég igazgatója úgy döntött, hogy nálunk valósítják
meg a projektet, és sikerült rábeszélnem, hogy – tekintettel a gyerekek nagy
számára – ne egy nagy és látványos játékot építsenek, hanem inkább tizennégy
kisebbet, hogy minden csoportnak jusson egy-egy. Ahogyan már akkor is, ma
is 14 csoportban foglalkozunk több mint 400 gyermekkel – az ország egyik
legnagyobb óvodája vagyunk. Az intézményben ma 29 óvónő, 4 pedagógiai
asszisztens, 14 dajka, 2 titkárnő, 3 konyhai dolgozó és 1 udvari munkás gondoskodik a gyerekek ellátásáról.
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A szakmai programok terén nagy előrelépés történt az utóbbi időben:
a Németh László Általános Iskolával szoros együttműködésben művészeti nevelést, korai tehetséggondozást végzünk a 3-6 éves korosztály körében, nagy
sikerrel.
Az idei évben várhatóan 50 férőhellyel – két csoportszobával, tornaszobával
és kiszolgáló helyiségekkel – bővül az óvoda, és az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket a teljes épületkomplexum felújítására.
Titkos álmom, hogy egy esetleges felújítás során visszaállítsuk az épület eredeti jellegét, tornácos homlokzatát, ezzel is tovább őrizve az óvoda múltját,
ami – ha áttételes módon is, de – egészen biztosan nyomot hagyna a gyerekek
emlékeiben is.”
A bölcsőde és az óvoda régmúltjára vonatkozó adatokért köszönetet mondok Láng
József helytörténésznek, a közelebbi múlttal és napjaink intézményeivel kapcsolatos
adatokért és információkért pedig Joó Istvánnénak, Ráczki Mariannának és Szőke
Zsófiának.
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Bajkó Ildikó

Felsőgödi iskolahistória

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola története

A

Felsőgödi Elemi Népiskolába Schallek Anna okleveles
tanítókisasszonyhoz 1908-ban még csupán 16 gyermek
iratkozott be. 2015 szeptemberében 860 általános és
515 művészeti iskolás tanulót várt iskolánk 95 fős tantestülete.
A felsőgödi iskola történetét − az állandó zsúfoltság és helyhiány mellett – végigkíséri a pedagógusok kitartó munkája és
az itteni emberek szívből jövő segítsége.
ILKA-PUSZTA, GÖD-PUSZTA, FELSŐGÖDI
PUSZTA
A tankötelezettség az úgynevezett Eötvös-féle népiskolai
törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) értelmében 6-12 éves kor
között állt fenn, s azoknak, akik más iskolába nem tanulnak
tovább, 12-15 éves korig előírta a gazdasági ismétlőiskolába
járást.
Göd-pusztán a hivatalos formában is feljegyzett első tanító
Demetrovics Lajos volt, aki 1868-tól 1887-ig oktatott. Az egy
tantermes tanyai iskolát a sződi egyházközség elvi irányítása
mellett Nemeskéri Kiss Pál földbirtokos tartotta fent 1927-ig.
Az utolsó tanító Adametz István volt, aki 1900-tól 1927-ig látta el a feladatot.
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Ilka-pusztán gróf Szapáry Gyula hitvese, Festetics Karolina grófnő birtoklása
idején, 1887-től 1900-ig támogatta a helyi katolikus iskola fenntartását. Azt
követően az Ilka-majori alkalmazottak gyermekei valószínűleg a Göd-pusztai iskolába jártak, majd annak 1927. évi megszűnése után Felsőgödre. 1942
tavaszán 40 bócsai család költözött ide. Az iskoláskorúak nagyobb száma miatt megkezdték az alsó tagozatos gyermekek helybeli oktatását az 1942/43-as
tanévben. Egy szarvasi tanítónő, Vitális Ilona vállalta ezt a nehéz feladatot.
A felső tagozatosok továbbra is Felsőgödre jártak iskolába.
Mária Terézia uralkodása alatt ez a földterület gróf Grassalkovich Antal gödöllői birtokához tartozott, majd báró Sina Simon birtoka lett. 1881 és 1901
között gróf Szapáry Gyula a földbirtokos. A huszadik század elején a Widder
testvérek tulajdonába került, majd a fivérek eladósodásakor a Budapest Belvárosi Takarékpénztár lett a birtokosa. Három budapesti ügyvéd, dr. Szécsi
Kálmán, dr. Hajcsi György és dr. Héder Lajos vásárolta meg az itteni területeket.
1907-ben a birtokosok a Magyar Államvasutaktól feltételes megállóhelyet kértek és kaptak.
A KEZDETEK
Mindenekelőtt a gyermekek iskoláztatásáról kellett gondoskodni. Bár az 1868.
évi XXXVIII. törvénycikk értelmében a telepeseknek a tanulók csekély létszáma folytán igénye még nem lehetett − a törvény ugyanis minimálisan harminc
tanulóra nézve biztosított iskolát –, a Felsőgödi Családotthon Telepeseinek
Egyesülete dr. Hajcsi György és dr. Szécsi Kálmán anyagi támogatásával, valamint Eisler Emil hathatós utánjárásának köszönhetően magánjellegű, egyesületi népiskolát állított fel. Ebben az iskolában 1908. november 3-án Schallek
Anna okleveles tanítónő vezetése alatt 16 tanulóval, a Mogyoródi Antalnétól
bérelt Duna út 52. szám alatti (ma Ady Endre út 60.) új házban – mely egy 52
m 2 alapterületű nagyteremből és egy 12 m 2 területű előszobából állt − meg is
indult a tanítás. E tanév végére, 1909. június havában a tavasszal ideköltöző új
betelepülők gyermekei révén a tanulók száma duplájára emelkedett.
Az elemi népiskola felállítása az itt élők számára nem csupán rokonszenves
volt, de a település lakóira oly ösztönzően hatott, hogy az 1909/10-es tanévre
már 57 tanuló iratkozott be. A nagy létszám oka az volt, hogy 1908 őszén
több tanuló Vácról és Budapestről is átiratkozott, s ők így 1909 szeptemberé-
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től kezdve már ide jártak. Ez a tanulói létszám egy osztatlan elemi népiskolára nagy feladatot rótt. Az elöljáró hatóságok támogatásban és adományokban nem részesítették az iskolát. A beiratkozások ösztönzésére az első év után
a tandíjat leszállították. Egy gyerek után az évi tandíj 10 korona, kettő után 16
korona, három után 20 korona, vasúti alkalmazottak gyerekeinek 6 korona.1
Még az év novemberében felajánlották az iskolát az államnak, teljes felszerelésével együtt.2 Az 1909. év végi népszámlálás adatai szerint Felsőgödön 315
lakos volt, ebből 161 gyermek, a vasúti őrház lakóival együtt. Egy teljes évnyi
kemény harc után a vármegye közigazgatási bizottsága kötelezte Sződ községet arra, hogy Felsőgödön községi elemi iskolát szervezzen, illetőleg a meglévő iskoláról mint községi iskoláról gondoskodjék.3
Megválasztották a sződi képviselő-testület iskolaszékét: elnöke dr. Hajcsi
György, gondnoka Eisler Emil, tagjai pedig id. Horeczky Ferenc, dr. Szécsi
Kálmán, Waltz Gáspár, lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd, Krchnák János,
Dinka János, Dinka Mihály és Snapp Lajos.4 Érdekességképpen megjegyezzük,
hogy iskolaszék alapítására Felsőgöd településnek is joga volt. Annak elnöke dr. Hajcsi György, alelnöke id. Horeczky Ferenc, jegyzője Martini József,
gondnoka Eisler Emil.
1910 szeptemberében megnyílt a Sződ-felsőgödi elemi népiskola, 80 tanulóval. Kizárólag felsőgödi gyerekeket vettek fel, és a beiratkozási díj 50 fillér volt.
A tanítás egy 1908. évi törvény szerint ingyenes. Néhány gyereket el kellett
utasítani, ám ennek ellenére új padok beszerzése vált szükségessé.5 Nem csoda
a sok felvételre váró gyerek, ugyanis a település lakossága egy év alatt megkétszereződött, 640 főre.
Az állami fenntartású iskolában a törvény szerint meg kell pályáztatni a tanítói állást. A 12 pályázó közül ismét Schallek Annát nevezték ki Felsőgödre
tanítónak.
Az állami fenntartás ellenére nehéz anyagi helyzetben volt az iskola, kifizetetlen számlái voltak, elmaradt a bérleti díj fizetésével, és a tanítónő több
Felsőgöd és Környéke Közlöny. 1909. szeptember 15. 6. o. (továbbiakban FK)
FK 1909. november 2 .5. o.
3
FK 1910 . június 1. 4−5. o.
4
FK. 1910. szeptember 1. 6. o.
5
FK 1910. október 1. 5. o.
1
2
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mint egy éve nem kapott fizetést. Márciusban királyi tanfelügyelő ellenőrizte
a kiadásokat, és azokat jogosnak ítélte. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium évi 889 korona államsegélyt engedélyezett, de csak 1911-től, úgyhogy
a lakosságnak iskolai pótadót kellett fizetnie, hogy a tanítónő megkaphassa
az 1910. évi fizetését.6
A lakosság további ugrásszerű növekedésével 1911 szeptemberében 150 tanuló iratkozott be. A taníthatás megoldása érdekében két csoportra kellett beosztani a tanulókat, amiért is a tanítás váltakozó, félnapos lett. Persze tudták,
hogy ez sokáig nem tartható.7
A tanítás váltakozó rendszere mellett gondoskodni kellett a két tanerőssé
való fejlesztésről. A második tanerő, Steibl Ferenc csak 1913 áprilisában kezdhette meg a tanítást. Steibl Ferenc a tanítóképzőt Szegeden végezte. Pályáját
a Torontál megyei Szécsényfalván kezdte, ahonnan 1913 kora tavaszán került Felsőgödre. Később feleségül vette Schallek Anna tanítókisasszonyt, aki
1922-ben elhunyt.
Tekintettel a tanköteles
gyermekek egyre növekvő
számára, a tanítók létszámát is tovább kellett emelni.
Felsőgöd, amely időközben,
1915-ben községgé alakult,
s sok más közügyről való
gondoskodás miatt saját erejéből az iskolát továbbfejleszteni nem tudta. Ám sikerült
elérni, hogy a községi jellegű
iskolát az állam 1918-ban
a négy tanerővel együtt a sa1. kép. Ó
 rarend az 1919/1920-as
tanévre
6
7
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ját hatáskörébe vonja. A Deák Ferenc utca 13-ban (ma talán ez a 25-ös szám)
Tarina Károlynétól béreltek egy házat. A levéltári iratok alapján az 1919/1920as tanévben Tapfer Mihály, 1922-ben Karabélyos Andor 8 és Steibl Ferenc is ír alá
igazgatóként. 1927-ben hat tanerős, 1929-ben pedig nyolc tanerős lett az iskolánk.9 Steibl Ferenc a nevét 1935-ben Somosira magyarosította. A Felsőgödi
Állami Elemi Népiskolát 1940. december 3-áig, nyugdíjazásáig vezette.
ISKOLA ÉPÜL A LENKEY UTCÁBAN
A bérelt helyiségekben berendezett iskolai tantermek idővel szűknek bizonyultak, további bérbe vehető helyiségek nem akadtak, ezért állandó iskolaépületről kellett gondoskodni.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, melynek vezetője akkor
Klebelsberg Kunó volt, az analfabetizmus felszámolására 5 éves népiskola-építési programot indított 1925-ben.

2. kép. Mikle Károly építész homlokzati terve
8
9

Pest megyei Levéltár (a továbbiakban PML), A felsőgödi elemi iskola iratai
A z első rész Lászlóffy Emil: Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez 1907-1959,
Elemi iskola. Gödi Almanach, 2003. 181. o.

155

GYERMEKNEVELÉS

A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási miniszter 48/789/1926 VIII. ü. o.
sz. rendeletével, melyhez a megye is csatlakozott (6223/1926 számú rendelet)
elrendelte egy hat tantermes iskola tanítói lakással (mellékhelyiséggel), óvodai
foglalkoztatóval, játékteremmel, óvónői lakással és mellékhelyiségekkel való
felépítését.
Az állam az iskolához 800 millió korona, az óvodához 300 millió korona
államsegélyt ad, s fizeti a tervezés és a műszaki ellenőrzés költségeit.
A következő feltételekkel:
1. A fenti összegeken felüli költségeket Felsőgöd községnek kell állnia.
2. A Sugár úton (ma Bozóky Gyula utca) igénybe veendő 801-806 hrsz. telek
állami tulajdonba kerül.
3. A
 z intézmények működési költségeit a községnek kell fedeznie.
A felsőgödi testület 5/1926 számú határozatával „kellő hálát rebegve” elfogadta az adományt, és vállalta a feltételeket.10
Ungváry Antal községi főjegyző 1927. február 16-án a gondnokság és a tantestület ülésén bemutatta a terveket.
1927 augusztusában öt vállalkozótól kértek pályázatot a kivitelezésre. Kiderült, hogy az előzetesen biztosított kerethez még 1 milliárd koronára (40 000
pengőre) lenne szükség. Ezt csak államkölcsön felvételével lehetett volna megoldani.
A költségvetés elkészülte után azonban nem indult el az építkezés. A gondnokság 1927. december 4-én tartott ülésén megállapította, hogy a főjegyzőt terheli a felelősség, ezért állásából felfüggesztették. Korábbi helyettese,
Kredenits Imre lett a főjegyző. Steibl Ferenc, az iskola akkori igazgatója tájékoztatta a főjegyzőt, majd ennek eredményeként elkezdték az építést.
Kiderült, hogy nem elegendő a költségvetés, ezért a terveken módosítottak.
1928 márciusában az állam végül is 88 000 (64 000 + 24 000) pengőt adományoz az iskola felépítéséhez. A vállalt költségvetés 125 392 pengő.
Dr. Szécsi Kálmántól 1928 áprilisában vásárolták meg az egyenként 393
négyszögöl nagyságú telkeket, 10 pengő/négyszögöl összegért, négy évi részletfizetéssel.
10
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1928. május 1-jén kezdődött meg az építkezés. A tervező Mikle Károly, a kivitelezők a Ruttkay és Lajta cég, amely további helybéli kisiparosoknak is adott
megbízást.
Dr. Floch-Reyhersbert Alfréd az 1928. június 2-ai gondnoksági ülésen bejelentette, hogy az iskola 1928 szeptemberére elkészül, de ez anyagi gondok
miatt nem valósult meg. 1929 őszén Steibl Ferenc igazgató a szülők küldöttségével felkereste a minisztériumot, s közbenjárásukra újra elindult az építkezés.
Az új állami támogatáson túl a községnek az iskola teljes befejezéséhez még
500 00 pengő 25 évre szóló hitelt kellett felvennie, méghozzá dollárban.
A bérelt termek bérleti viszonyát ősszel felmondták. 1930-ban sem készült el
teljes egészében az új épület, de mégis átköltöztek a régi bérelt tantermekből.
A tanítás az új iskolában 1930. április 14-én megkezdődött a nyolcfős tantestülettel, amelynek tagjai voltak: Steibl (Somosi) Ferenc igazgató, Török
Benjamin, Török Benjaminné Hajdu Irén, Traum (Szomolnoki 1935-től) József,
Széchenyi Lászlóné Saághy Mária, Péntek Ágota és Nagy Jenőné Ida. A tanítás
most is váltakozva folyt. A hittant dr. Antal Pál plébános oktatta. Az 1930-as
években tanító volt Szécsényi
Eisler József (Eisler Emil fia)
is, akit 1932-ben Sződre helyeztek.
1930 júliusában még mindig nincs kész két tanterem,
a tanári szoba, és hiányzik
az óvoda felszerelése. Még további 2000 pengő szükséges,
és az iskolaépítés befejezettnek tekinthető. Októberben
megállapítják, hogy befejeződött az iskola felépítése,
de még mindig szükség van
1000 pengőre.11 Dr. Szécsi 3. kép. A z 1931/1932. tanév II. elemi osztálya, középen
Somosi Ferenc igazgató úr
Kálmánnak 1935-ben még
11

PML. Felsőgöd nagyközség iratai, 1926-1930.
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mindig tartoztak (immár negyedik éve) 6700 pengővel, melyet végül bírósági
fenyegetésre kifizetnek.
1940. december 3-án, az igazgató nyugdíjba vonulásakor 323 gyermek tanult 8 tanulócsoportban.
Bécsy Elemér helyettes igazgató 1941. február 22-én kapta meg végleges kinevezését. A tantestület tagjai az 1940/1941-es tanévben: Bécsy Elemér igazgató,
Szomolnoki József, Török Benjaminné Hajdú Irén, Széchenyi Lászlóné Saághy
Mária, Nagy Jenőné Nagy Ida, Péntek Ágota, Pavetits Ferenc, Nagy Árpád.
1943. június 4-én a tantestület vezetői: Bécsy Elemér igazgató, Nagy Jenőné,
Péntek Ágota, Széchenyi Lászlóné, Török Benjáminné.
A II. világháború harcai nem tettek kárt az épületben. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Kir. Tanfelügyelete több adatszolgáltatást kért a hadra fogható tanerőkről, határozatokat hozott az óvóhelyek létesítéséről, s engedélyezte
a tanítók polgári foglalkoztatását, hogy az iskola működését biztosítani tudják
a háború alatt. Ekkor I-IV. elemi osztály (alsó tagozat), V-VIII. ismétlő osztály
(a mai felső tagozat) működött. Az iskola nagyobb rendezvényeit, az elesett
hősök hozzátartozóinak segélyezésére szervezett műsorokat az Árpád Mozgóban (Árpád moziban) tartották.
Megjegyezzük, hogy 1934-től községi iparostanonc-oktatás is folyt az iskolában, s 2-4 éves volt a képzés. Ács, bádogos, autószerelő, fodrász, szabó stb.
szakmákban, a Felsőgödön és a környékbeli községekben dolgozó kisiparosokkal szerződést kötött tanulók részére. A tantárgyak pedig: számtan-geometria, magyar üzleti levelezés, földrajz-történelem, hittan, természetismeret,
fizika-vegytan, állampolgári ismeretek, ipari rajz, közgazdaságtan. A tanoncokat oktatták: Horváth József, Szomolnoki József, dr. Antal Pál, Nagy Lajos,
Pavetits Ferenc, Török Benjámin. 1947−1948-ban 24 gyerek iratkozott be.
Igazgató Bozzai László, Hajnal Ferenc. 1949 februárjában ugyanazon a napon oktatta a hittant dr. Antal Pál, míg Palásty Vilmos a mindennapi kérdések
körében Mindszenty és a klerikális reakció címmel tartott előadást.12
Az Ilka-pusztai felső tagozatos gyerekek továbbra is a három kilométerre
lévő Felsőgödre jártak iskolába, csak úgy „gyalogosan”. Olykor a tél megnehe12
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zítette ugyan az utat, de átgázoltak a hófúvások keltette váratlan akadályokon
is, mert elkésni nem akartak.
Emberséges, áldott emlékű tanító úr volt Karabélyos Kálmán, aki kézzel-lábbal magyarázta az Árpád-házi királyok históriáit, történelmét, meséjét, hogy
megmaradjon valami a tanyasi koponyákban.13
1945-ben megnyílt az újtelepi iskola is, átmenetileg a Bukóczki-házban folyt
a tanítás. Görgényi József és felesége, akik erdélyi menekültek voltak, oktatták
a falu minden diákját.
Görgényi József 1946. május 15-én levelet írt a kerületi tanfelügyeletnek 70
ellátatlan Ilka-pusztai tanulóról. Levele szerint a háború alatt megsemmisült
az iskolaépület, és nincs hol tanítani. Először megkapták a Schöffer-kastélyt,
de a földosztási rendelkezések miatt nem juthattak hozzá. Tanítói lakás és
egyetlen üres ház sem volt ekkor.
A következő évben már újra a régi iskola várta a tanulókat, majd 1947-ben
Kenessey Györgyi tanítónő (Tildy Zoltán unokahúga) oktatta-nevelte az alsó
tagozatos osztályokat. Egy év múlva Bernáth Mária Otília került a helyére,
s aztán az ötvenes évek legelején Potyó Imrét és feleségét nevezték ki az újtelepi
iskola tanítóinak.14
AZ ISKOLA VEZETŐI
Az iskola vezetőinek, igazgatóinak nevét az intézmény első emeletén láthatjuk:

Schallek Anna
Steibl (Somosi) Ferenc
Bécsy Elemér
Széchenyi Lászlóné
Saághy Mária
Palásthy Vilmos
Palásthy Vilmosné

13
14

1908-1913
1913-1940
1940-1941
1942-1948
1948-1953
1953-1956

Radnay István
Nánási László
Tóth Györgyné
Török Géza
Vecserka József
Lukács Istvánné

1956-1960
1960-1964
1964-1968
1968-1972
1972-1989
1989-2011

Csankó Miklós Ilka-major, gyermekkorom világa. Gödi Almanach, 2004. 178-180. o.
Csankó Miklós: Emlékeim a régi világból. 1944-1948. Gödi Almanach, 2007. 208-209. o.

159

GYERMEKNEVELÉS

A tábla a legújabb levéltári kutatások bizonysága alapján nem egészen pontos: Tapfer Mihály az 1919/1920-as tanévben, 1922-ben pedig Karabélyos Andor
neve szerepel a levéltári iratokon, órarenden. Bécsy Elemér 1945-ig volt igazgató. A levéltári kutatás alapján Santora Józseffel kell kiegészíteni a felsorolást,
aki megbízott igazgatóként dolgozott 1956 novemberétől 1957 februárjáig.
1957 márciusától Radnai István lett az iskola igazgatója.
Igazgatóhelyettesek voltak:

Bécsy Elemér
Péntek Ágota
Radnai István
Nánási László
Rétfalvi Zoltánné
Bordás Géza

Bányász Ferencné
Dr. Mosonyi Mária
Lukács Istvánné
Dajkáné Tóth Ágnes
Gulyás Miklós
Vízler Annamária

Kovács Gabriella
Bajkó Ildikó
Nyizsnyik Judit
Lökösházi Anett

A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN, 1945-1950
1945 augusztusában létrejött a nyolcosztályos általános iskola, ugyanis miniszterelnöki rendelet jelent meg a tankötelezettségnek a hatodiktól a 14. életévig
tartó idejére. A tantestület létszáma növekedett a több évfolyam és a szakrendszerű oktatás bevezetése miatt. 1946 januárjában a tanítás a fűtéshiány miatt
rövidebb ideig szünetelt.
Dr. Bécsy Elemért a község vezetői nem igazolták, ezért megszüntették igazgatói megbízatását15 és Széchenyi Lászlónét nevezték ki igazgatónak (1945-1948).
1946 májusában a tantestület: Széchenyi Lászlóné igazgató, Péntek Ágota, Vitális Ilona, Nagy Jenőné, Cserkaszky Szilárdné, Lászlóffy Anna, Tóth M. Veronika.
A Nyugatra menekültek gyerekeinek odakinn iskolai oktatást biztosítottak,
ám az ott szerzett bizonyítványt nem lehet elfogadni, le kell őket vizsgáztatni
és „átnevelésükről” gondoskodni kell.16 A fasiszta szellemű, antidemokratikus,
szovjetellenes tankönyveket be kell szolgáltatni. Meg kell kezdeni a népiskoláknak az általános iskolák rendszerébe való fejlesztését.17
Dr. Bécsy Elemér − Kishonti István: Dr. Bécsy Elemér tanító-igazgató,1887-1970, Gödi
Almanach 2006. 168. o.
16
A tanfelügyelőség 569/1946. 01. 07. sz. utasítása
17
Pest megyei Levéltár: A Felsőgödi Állami Elemi Népiskola iratai, Bizalmas iratok. 1909-1952.
15
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Az 1948-ban bekövetkezett államosítás sem hozott változást, hiszen az iskola 1918 óta állami volt. Az igazgató ekkor Palásthy Vilmos.
1949-ben alakult meg az iskolában a 919. számú Petőfi Sándor úttörőcsapat
Radnai István vezetésével. 1950-ben a megye legjobb úttörőcsapata díját kapta.
A SZÉCSI-KASTÉLY TÖRTÉNETE
1908-ban dr. Szécsi Kálmán Felsőgöd egyik földbirtokosa, emellett a Magyar
Tőzeg- és Műtrágyaipari Rt. igazgatója is volt. A Szécsi-telep lakóinak száma
1910-ben mindössze 10 fő volt. Felsőgöd-telep egyik alapítójaként 1931-ben
Felsőgöd díszpolgára lett. A Madách Imre utcai kastélyépületünk az ő villája
volt. „A Szécsi-nyaraló eklektikus stílusú 22 szobás, egy földszintes részből és egy
emeletes, manzárdtetős toronyszerű tömbből álló villa, hajlított, ún. szemöldökpárkányos ablakokkal.”
1950-ben a Szécsi-kastély Párniczki Györgyné tulajdona volt, aki a fővárosi
tanácsnak 1950. december 31-ig üdülés céljára bérbe adta. A községnek a hiányzó kultúrház miatt volt szüksége rá. A főváros azonban nem akart lemondani róla. Végül a Pest megyei Tanács segítségével 1951 májusában kapták
meg az akkor tíz helyiségből
álló épületet (95 /1951. VB.
138. o). A kultúrházban húsz
fős szimfonikus zenekar, fúvós- és gitárzenekar, kultúrés tánccsoport is működött.
Olvasótermet,
könyvtárat,
zeneszobát jelöltek ki. 1952ben az iskolai napközi otthon
konyháját a kultúrházba helyezték át, és a zeneterem lett
a tanulószoba (162/1952. VB.
11. 25).
A Kastély vadregényes
udvarában majálisokat tar4. kép. A
 Szécsi-kastély korabeli fotója egy képes
tottak, az önkéntes tűzoltók
levelezőlapon
bemutatóival, lepényevéssel
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(a magas hintavasra felfüggesztett, aprópénzt tartalmazó lekváros lepényt hátratett kézzel lehetett harapni, a szerencsésebbeknek még 1 Ft-os is jutott!).
A Fogarasi fiúk nagyszülei, Peskóék voltak a gondnokok (az alagsorban, a későbbi napközis konyha mellett laktak), így bejutottunk mindenhová, a fedett
kút faépületébe és az akkor még álló víztoronyba is. A torony tetején még fenn
volt az egykori szélmotor tartóoszlopa, ahová később, 1956-ban a modellezők
kikötötték a magyar zászlót.18
1959-ben a politechnikai oktatás is itt folyt. 1963-ban a Kálmán utcából
a napközit is a Szécsi-kastélyba helyezték át.
A kastélyban négy tanteremben oktattak, az alagsorban a konyha és az ebédlő volt. 1980-ban az iskolabővítéssel az ebédlő átkerült a főépületbe, és az alagsorban tornaszoba lett. 2005-ben − a sportcsarnok átadása után – a képzőművészeti tagozat költözött ide.
Napjainkban három alsós osztályterem, egy hittan-terem van a magasföldszinten, az alagsorban pedig képzőművészeti oktatás folyik. A pedagógusok
szolgálati férőhelye és lakása is itt található.
TANÁCSI IRÁNYÍTÁSÚ FELSŐGÖD 1950-1970
Palásthy Vilmos igazgatóságának (1948-1953) idejére esik a mai iskola kialakításának kezdete. Az 1950-ben megalakult községi tanács első tervei között
szerepelt az iskola bővítése. Az osztálytermek túlzsúfoltak voltak, 25 helyett
egyes osztályokban 60 fő is volt.
Az iskola szolgálati, gondnoki lakásából kiköltöztették a lakókat a későbbi Ady Klubba és az Árpád utca 11-be. Három új tantermet építettek, és
a szolgálati lakást is tanteremmé alakították át. 1952-ben a tantermek berendezésére póthitelt kellett felvenniük. 1953. január 6-án az igazgató jelentette, hogy csak két napra való szén van az iskolában, de sikerült megoldani
a problémát.
Az Árpád utca 11. számú házat 1953 végétől rövid ideig iskolai tornateremnek használták. 1956. október 8-án döntött a vezetőség, hogy az iskolai gondok enyhítésére 23 ezer Ft ráfordítással négy tanterem lesz a tornateremből,
a tornaterem pedig az Iparoskörbe kerül át.
18
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1952-ben az iskolai napközi konyháját a kultúrházba helyezték át, és a zeneterem lett a tanulószoba (162/1952.VB. 11. 25). 1959-ben a politechnikai
oktatás is itt folyt. 1963-ban a Kálmán utcából a napközit a Szécsi-kastélyba
helyezték át.
1953-tól Palásthy Vilmosné vette át az iskola vezetését 1956-ig. A gyereklétszám növekedése miatt a református imaházban egészen az 1960-as évek
közepéig, majd a Szécsi-kastélyban is indult egy-egy osztály. Az Árpád utca
11-ben is volt tanterem. Az oktatás váltakozó műszakban folyt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc az iskolát sem hagyta érintetlenül.
Tamás Endre felsőgödi és Potyó Imre Ilka-pusztai tanárokat beválasztották
a Felsőgödi Nemzeti Forradalmi Bizottságba. Különösen aktív részvevő volt
Potyó Imre, aki felolvasta a forradalom 18 pontját a Tanácsházán. Neki tulajdonítják Palásty Vilmosné 1956. november 1-jén történő leváltását, valamint
Palásthy Vilmos és Radnai István kommunistának számító pedagógusok elbocsátási javaslatát. Tamás Endrét a tanuló ifjúság káros befolyásolása miatt
marasztalták el, és a pedagógusok közötti forradalmi elvek hirdetésével vádolták. Radnóty Margit bűne az „ellenforradalmi” kijelentések és az orosz nyelvoktatás megtagadása volt. Potyó Imrét letartóztatták és az év végéig internálták, a Tamás házaspár és Radnóty Margit ellen fegyelmi eljárást indítottak és
a végén elhelyezték őket a községből.
Palásthy Vilmosné leváltása után a tantestület egyhangúan dr. Santora Józsefet
választotta meg igazgatónak. 1957 februárjában − a körülmények megváltozása után − dr. Santora Józsefet felmentették az igazgatás alól. Miután Palásthy
Vilmosné nem vállalta a megbízatás folytatását, Radnai Istvánt választották
meg igazgatónak (1957-1960). Dr. Santora József munkáját elismerték.
1959-ben az iskolai tanulók száma 626 volt. Az iskolai tornatermet a Szécsi-kastélyba vitték, és a tornateremet is tantermekké alakították át.
1960-ban Nánási László vette át az iskola vezetését (1960-1964). A tanulók
száma folyamatosan nő, 1961-ben 691, 1962-ben 714 gyerek járt az iskolába.
1964-ben az iskolának a több mint 700 tanulóra hat normál tanterme, két
szükségterme és a református egyháznál bérelt terme volt.
Tóth Györgyné igazgatása alatt (1964-1968) politechnikai tanterem helyét oldották meg. Előtte még a tűzoltószertárt és a kastély pincéjét is igénybe vették
erre a célra. Egy 1965. évi körzeti orvosi felmérés szerint az iskolában kilenc
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tanterem volt, összesen 20 osztály 660 gyerekkel, kétműszakos tanítással. Két
osztály van a kastélyban, s még legalább három tanterem kellene.19 1966-ban
a tanév kezdetére minden osztály a központi iskolába került. A dolgozók esti
tagozatán 17 fő tanult.
1967-ben két új tanteremmel és a bejárati aulát átalakítva egy kis tornateremmel bővült az iskola. A bejárat is a jelenlegi helyére került. 1968-ban
a napköziből (kastélyból) átvitték a politechnikai oktatást az iskolába. A volt
hivatalsegédi lakást megszüntették, a fáskamra és az úttörőszoba igénybevételével fiú és lány politechnika termet és egy újabb tantermet alakítottak ki.
A bővítéssel egyidejűleg központi melegvíz-fűtést kapott az iskola – addig
vaskályhákkal fűtöttek −, s a régi tantermekben a padlózatot is kicserélték.
1970-1989, AZ ÚJ ISKOLA ÉPÍTÉSÉNEK IDŐSZAKA
Török Géza (1968-1972) igazgató úr vezette az iskolát, amikor 1970. július
1-jén Felsőgöd és Alsógöd nagyközséggé egyesült.
Az ekkor 1. számú Általános Iskolának nevezett intézménybe (Lenkey utcai
iskola) kezdtek el járni a bócsai (Göd-újtelepi) gyerekek is, mert az iskolájuk
megszűnt. Körzetileg a 2. számú iskolához tartoztak volna, de a felsőgödi közelebb volt. Az OVIT lakótelepre is egyre több kisgyermekes család költözött.
Az iskola épületét ismét bővíteni kellett, így került sor az iskola udvarán lévő új
épület és a könyvtár létesítésére. Amikor tanulók létszáma 500 fölé emelkedett,
az iskola melletti óvodai szolgálati lakást szükség tanteremmé alakították át,
ahová egy alsó tagozatos osztály került. A tanítás váltakozó műszakban zajlott.
Iskolánk igazgatója 1972-től 1989-ig Vecserka József lett. (2013-ban, 85 évesen hunyt el.) Pásztor János Az én iskolám című versében így írt róla:
„Vecserka igazgató úr volt a történelem szigora,
Még most is sorjázik bennünk a fontos évszámok sora.”
2011-ben Tóalmásért Emlékérmet adományoztak Vecserka József a volt tóalmási általános iskola nyugdíjas igazgatója részére, aki a község közoktatási
területén, illetve az intézmény vezetőjeként kiemelkedően hasznos munkát
végzett.20 Úgy gondoljuk, ez az elismerés a gödi munkájára is vonatkozik. Szi19
20
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gorával megteremtette azokat
az alapokat, amelyre az őt
követő igazgatók is építkezhettek.
1975-ben a tanulólétszám
tovább emelkedett, s a helyzet
tarthatatlanná
vált.
A Lenkey utcai iskola statikai
felmérése alapján az épület
nem bővíthető. Új iskolát kell
építeni! Az 1969-ben jóváhagyott távlati tervben iskola
céljára kijelölték a mai Ifjúság 6. kép. A z Ifjúság köz 1−3. szám alatt épülő iskola 1978ban
köz, Erzsébet utca és a Honvéd sor által határolt területet,
amelyet a Községi Tanács kisajátított. Így az új iskola épületének sikerült megfelelő helyett találni a Szécsi-kastély mellett, ahol már folyt az oktatás.
A község vezetőinek sikerült 8 millió forintos állami támogatást szerezniük iskolabővítésre, ráépítésre. Óriási szervezőmunka és társadalmi összefogás eredményeként 1977. október 29-én ünnepélyes keretek között letették
az alapkövet az Ifjúság közben. Az építkezés három szakaszban folyt: az első
szakaszban nyolc tanterem, a másodikban tornaterem, végül a harmadik szakaszban újabb négy tanterem épült.
Eközben az iskola vezetője gondoskodott arról, hogy az induláshoz szükséges alapvető felszerelések, eszközök, bútorok meglegyenek. Erre 1,5 millió
forintot költöttek. Az alapkő letétele után egy év múlva 1978. szeptember 2-án
az akkori oktatási miniszterhelyettestől, Hanga Máriától vette át az új épületet Vecserka József igazgató. A felső tagozat az új, nyolc tantermes épületben
kezdte el a munkát, míg az alsó tagozat a Lenkey utcában maradt. Az építkezés 15 millió forintba került, a társadalmi munka értéke pedig meghaladta
a hárommillió forintot.
Az 1977/1978-as tanév végén már a járási iskolák első mezőnyébe kerültünk.
A tanulólétszám 663 fő volt, 37 pedagógussal. A második szakaszban, 1978
telén elkészült a tornaterem is, hárommillió forintos költségvetéssel.
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Az 1. sz. Általános Iskola 1979. december 8-án felvette Kossuth-díjas írónk,
a kiváló pedagógus Németh László nevét. Németh Lászlóné Ella néni részt vett
névadóünnepségünkön, azután évente az író születésnapján rendezett megemlékezéseinken minden alkalommal megjelent. Halála után lányai: Magda,
Ágnes, Judit és Csilla tartották, tartják a mai napig is a kapcsolatot az iskolával.
A tanulói létszám növekedése miatt a harmadik szakaszban, 1979 októberében elindult az újabb építkezés. 1980-ban újabb négy tanteremmel bővült
az iskola. 1981-ben a Lenkey utcai épületet átadták az óvodának. Az 1980/81es tanévben 754 tanulót 44 pedagógus oktatott.
A RENDSZERVÁLTOZÁS KORA, 1989-2015
1989-ben Vecserka József nyugdíjba vonulásakor Lukács Istvánné lett az igazgató. Az iskolában kiemelt figyelmet fordítottak a művészeti nevelésre-oktatásra. Ekkor még az egyes művészeti ágak szakkörként működtek: rajz,
tűzzománc és néptánc foglalkozások voltak. A Dunakeszi Zeneiskola tagozataként pedig zongora- és hegedűoktatás folyt a Lenkey utcai épületben és
Alsógödön is.
Az 1995/96-os tanévben Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény lett a nevünk. A Németh László Általános Iskola vezetése és tantestülete, elindította a művészeti képzést zene-, képző- és
táncművészeti szakon.
Az indulás első évében a zeneiskolában 125 növendék tanult (99-en a Németh László Általános Iskolában, 26-an az iskola kihelyezett tagozatán).
A zenei szakon öt főállású, egy óraadó és egy helyettesítő, zeneművészeti főiskolai végzettségű pedagógus oktatott.A képző- és táncművészeti szakra 138
tanulót vettünk fel.
1998-ban újabb tíz tanteremmel bővült az intézmény, ekkor 540 tanuló járt
az iskolába. Ebben az évben ünnepeltük a felsőgödi oktatás kezdetének 90. évfordulóját. Jubileumi évkönyvet (1908-1978-1998) adtunk ki, címével utalva új
iskolánk felépítésének 20. évfordulójára is.
1999-ben Göd lakosságának létszáma 15 000 főre növekedett. Göncz Árpád,
a Magyar Köztársaság elnöke Gödöt várossá nyilvánította.
2000-ben az 1950-ben végzett osztály − amelynek Santora József volt az osztályfőnöke − az első emeleten felállította az Emlékezés fáját a volt igazgatók,
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pedagógusok és hittanoktatók emlékére.
Németh László születésének 100. évfordulójára
2001-ben emlékfalat állítottak az iskola első emeletén.
Szommer József fafaragó művész az író portréját, Nagy
Gábor fafaragó pedig az iskola Németh László-díjjal kitüntetett tanulóinak névsorát
megörökítő falat készítette el.
Az utóbbi évek talán legnagyobb elismerése, hogy
Németh
László
lányai
2005. április 18-án Németh 7. kép. A z 1998-as bővítés és az 1978-as iskolai rész
a 2005-ben épült sportcsarnokkal
László-érmet
alapítottak.
Ezt a kitüntetést – amely
bronzplakettel, azaz a Németh László-éremmel és pénzjutalommal jár −
a mindenkori nyolcadikosok legkiválóbbja kapja, a tanulók és a tanárok titkos
szavazása alapján. Az érmet Csikszentmihályi Róbert, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar éremművész, szobrászművész alkotta.
2003-ban 760-ra növekedett tanulólétszám. A gyerekek elhelyezésére több
elképzelés is felmerült, többek között kihelyezett osztály indítása a helyi művelődési házban, de átmeneti megoldásként a képviselő-testület egy könnyűszerkezetes, úgynevezett Forfa-épület felállítását határozta el. A felújított Forfa-épületben, azaz a pavilonban két osztályt helyeztünk el.
2005. augusztus 20-án került sor a Balázsovits János Sportcsarnok ünnepélyes átadására, s ezáltal még jobban fellendült iskola sportélete.
A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítványának támogatásával új udvari játékokkal bővült a tanulók játszótere.
2007. december 29-én megkaptuk az Oktatási Minisztériumtól a „Kiválóra
minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Akkor 528 művészeti
és 738 általános iskolás tanulója volt az iskolának.
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2008. április 14-től 19-ig a felsógödi népiskola megindításának 100. évfordulója alkalmából jubileumi hetet és iskolatörténeti kiállítást rendeztünk. Ennek
keretében többek között jubileumi évkönyvet (1908-2008) adtunk ki, Németh
László egykori házánál emléktáblát helyeztünk el, az „Emlékezés Könyvében”
felsoroltuk az eddigi igazgatók névsorát, s voltak egyéb kiemelkedő események is.
2009. szeptember 1-jén − Németh László névfelvételének 30. évfordulója
alkalmából − miniszteri elismerő oklevelet kapott az iskola.
Lukács Istvánné igazgatóasszony 2011-ben nyugdíjba vonult. Az önkormányzattól, a tanárok javaslatára, címzetes igazgatói címet kapott 22 évi kimagasló vezetői munkájáért.
Az iskola igazgatójának, az eddigi igazgatóhelyettest, Bajkó Ildikót nevezték
ki. A 2011/2012-es tanévben 822 általános és 594 művészeti iskolás tanulója
volt az intézménynek.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-jén formailag és
jogilag, mint az állam erre kijelölt szervezete, átvette az iskolák fenntartását.
Intézményünk a KLIK Dunakeszi tankerületéhez került. A működtető
a gödi önkormányzat maradt.
2013 áprilisában készítettük el a 2. emeleti Németh László-falat, amelynek
avatásán lányai, Németh Magda és Ágnes is részt vettek.
2013. augusztus 5-én a nevünk ismét megváltozott: Gödi Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lettünk.
A gödi képviselő-testület 2013-ban a Forfa-épület tetőfelújítására és a főépület lefolyóvezetékének kiváltására, épületgépészeti munkákra, valamint
kőműves és burkoló munkákra 3 937 000 Ft pótelőirányzatot biztosított a működési tartalék szabad kerete terhére. A felújítás megtörtént.
Az alapító és szakmai alapdokumentumokban folyamatosan emelték az általános iskolába felvehető maximális gyereklétszámot, miközben az osztálytermek száma változatlan maradt.
A 2013/2014-es tanévben a néptáncoktatás is kinőtte az iskolát, így annak
két új telephelye lett a József Attila Művelődési Házban és az Ady Klubban.
(Az Ady Klubot jelenleg nem használjuk.)
A gödi képviselő testület szintén ebben az évben − kérésünkre − megvásárolta az iskolával szemben lévő családi házat az Ifjúság köz 2-ben. Göd Város
Önkormányzatnak és a KLIK együttműködésének köszönhetően a tanév-
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kezdésre sikerült négy szép csoportszobát, két foglalkoztatót kialakítani, ahol
nyelvi tanórák, hittan, erkölcstan és művészeti órák oktatása folyik. Az önkormányzat felújíttatta az épületet, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
pedig biztosította az oktatáshoz szükséges berendezéseket.
A zsúfoltságot enyhíteni tudtuk, de az iskola 32 osztályára még mindig csak
29 tanterem jut. Az egész alsó tagozaton 30-32 fős osztályok indítására adtak
engedélyt a tanteremhiány miatt. Gödön ismét egyre sürgetőbbé válik az iskolabővítés vagy egy új iskola építése. Az önkormányzat és a Dunakeszi tankerület is jelezte a problémát a szakminisztérium felé, így próbálva további
segítséget nyújtani.
A Kastélykert Projektet 2013-ban indítottuk el a Szécsi-kastély kertjének
rendbetételére. 2013-ban diákjaink, 2014-ben önkéntesek − szülők, tanárok,
gyerekek és a Gödi Körkép munkatársai − segítségével szépült meg az iskola kertje. Végleges formájának kialakításához még sok idő kell, mivel ehhez
anyagi forrásokkal nem rendelkezik az intézmény.
2014. október 12-én Sződ-Neveleket Gödhöz csatolták. Közel 100 év után
a sződiek egy része ismét a felsőgödi iskola körzetéhez tartozik hivatalosan is.
Az iskolában márványtábla hirdeti Németh László ma is érvényes gondolatát: „Nemcsak az iskolát, de egész társadalmunkat a magasabb igények iskolájává
kell tenni, s a képességet, tehetséget, a megillető feladatkörök bevételére, s még inkább
kifejlesztésére lelkesíteni.”
A fenti gondolatokat az író a füredi iskola új épületének 1964-es avatásán
mondta el. 1908 óta sokat léptünk előre a minőségi oktatás terén, de azóta is
minden korosztály a zsúfoltság enyhítésére vár. Reméljük, ezekkel a sorokkal
nemsokára találkozunk intézményünk új épületének, tantermeinek átadásakor.
TOVÁBBI FORRÁSOK:
• Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok, 2012.
• K iss Gábor és Láng József helytörténeti gyűjtései és a Pest megyei Levéltár
anyagai
• A Gödi Almanach kötetei 1994-től 2014-ig
• Jubileumi évkönyvek Karvász Kálmánné és Bőléné Tóth Ágnes cikkei alapján:
– Németh László Általános Iskola: 1908-1978-1998 (1998)
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– Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
10-30-100: jubileumi évkönyv (2008)
• Felsőgöd és Környéke Közlöny, 1909-1911.
• A Magyar építőművészet honlapja:
• http://vpublic.omikk.bme.hu/epmuv/index.php?page=cut&id=12568 (2015.
07. 13.),
• Budapesti czim- és lakásjegyzék. Franklin Társulat, 1917.
• Az iskola honlapja: www.godinemeth.hu.
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Gallé Gábor

Kulturális és társasági élet
Felsőgödön

Helyszínek, történések az 50-es, 60-as évek idején
ELŐSZÓ
társasági élet már 1907 novemberében megkezdődött Horeczky Ferenc vendéglőjében, a Kálmán utca
és az Árpád utca sarkán. 1910-től dr. Szécsi Kálmán
Borházában (a mai bölcsőde épületében) nyitott Szőlőkert
vendéglő nagyobb termei adtak otthont az összejöveteleknek. Már 1916-ban tartottak színielőadást és jótékony célú
estélyt a Háborúban Megvakult Katonák Alapja javára.
A Hunyadi utca 2. szám alatt 1910-ben alakult Kertvárosi
Kaszinó az I. világháborúig működött. Ugyancsak a háború
vetett végett az első Dalkörnek. Az 1920-as évek elején alakult újra a Dalárda, ezt követte a Felsőgödi Zene- és Kultúr
egyesület, a Műkedvelő Csoport és a Felsőgödi Műkedvelő
Egyesület.
A lakosság kulturális-társasági tevékenységével kapcsolatban a Gödi Almanach korábbi köteteiben szép számmal
olvashatunk visszaemlékezéseket és adatokat a II. világháború előtti időszakból, azonban alig találni valamit a későbbi
évtizedekről. Több éven át foglalkoztatott, hogyan állíthatnék méltó emléket tisztelt elődeinknek és néhai társainknak,
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akik 45-65 évvel ezelőtt buzgólkodtak e téren. Személyes, mozaikszerű emlékeimet sikerült kiegészítenem hivatalosan dokumentált adatokkal is.1
ERZSÉBET TÉR – SZABADSÁG TÉR – BOZÓKY TÉR
A köznyelvben Piactérként emlegették, mivel évtizedeken keresztül itt működött a sokak által látogatott piac. Az idén 90 éves lokálpatrióta grafikus
barátunk, Nagyréti Tamás „kedves és felejthetetlen” hangulatot idéz fel korábbi
cikkében.2
Gyerekkoromban itt vertek nagy sátrat a vándorcirkuszosok, akik belépődíjat természetben is elfogadtak (kukorica, tojás). Pár nap alatt többször végigjárták az utcákat, lovas kocsira telepített vadállatokkal, zenével, bohócokkal
hirdették az esti műsort. Más alkalommal ugyanitt a körhintások toboroztak
„gyaloghajtókat”, akik egy magas deszkaplatón körbejárva tolták a hintát tartó
rudakat. Ezért 10 dolgos menet után egyszer ingyen lehetett felülni. Később
már villanymotor forgatta a körhintát egyszerű, fokozatosan vízbe engedett
lemezes sebességszabályzóval vezérelve. A hangszórókból közismert slágerek
bömböltek, még a Sződi utcánál is hallottuk a zenét. Időnként a céllövöldés is
sátrat állított a téren, meglehetősen félreirányzott légpuskákkal.
KASZINÓ
A mai Árpád utca 11. szám alatti közösségi épület eredetileg a Horeczky-,
1920-tól a Wieser Rudolf-féle vendéglő volt, a 30-as években pedig már Kaszinó néven működött, a helyi előkelő társaság és jó pár egyesület székhelye,
számos színielőadás és összejövetel kedvelt helyszíne volt.
A Kaszinóban akkortájt Torma Misi zenekara játszott, ő hegedült, s a zenekar
tagja volt még többek között Richter Lali (zongora), ifjabb Matirkó Ervin (gitár),
Varga Pista (dob). A fiatalok között élénk „kultúrmunka” folyt, verseket tanultak, szavalókórusokat szerveztek. 1945 húsvétján a Dalárda szétszóródott tagjait
helyettesítve néhányan – Kovács György és Mihály bátyja közreműködésével –
a plébános felkérésére a templomban előadták az elmaradhatatlan passiót.3
 est Megyei Levéltár, Felsőgöd tanácsi és VB-jegyzőkönyvei, 1950–1970.
P
Nagyréti Tamás: A felsőgödi piactér és környéke öt-hat évtizeddel ezelőtt. Gödi Almanach,
Göd, 1998, 153–160. o.
3
Kovács György: Emlékiratok, 2006
1
2
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1. kép. A
 fénykép hátoldalán a következő felirat szerepel:
„1945 – szilveszter a Kaszinóban. Fent jobbra:
Lőrinc Béla, Polgárdi, Somosi Gyuri, Varga Pista,
Hartli Jancsi, Torma, Angelmajer”. Előttük középen
Richter Lajos, tőle jobbra a harmadik Tanács
Márta (a későbbi Király Istvánné tornatanár, akitől
a kép származik)

A II. világháború utáni
Kápolna-korszakról keveset
tudunk. 1953-ban merült fel
az épület államosításának
terve (85/1953. VB-határozat, 06. 22.). Egy ideig iskolai tanteremnek használták.
Később komfort nélküli tanácsi szükséglakások voltak
itt. Ide került néhány évre
a modellező szakkör a Szécsi-kastélyból (a használhatatlan manzárdszobából), és
1966 júliusában az Ady Klub
bővítésekor a könyvtár is. Ezt
a kulturális telephelyet csupán szükségből használták,
önállóan csak időnként volt
jelentősége.

SZÉCSI-KASTÉLY
A tanácsrendszer kezdetén, 1950-ben Tamás Endre általános iskolai tanár volt
a „népművelési ügyvezető”, aki az országos falusi kultúrverseny költségeire akkor jelentősnek számító összeget, 400 forint keretet kapott (60/1950. VB-határozat). Ebben az évben igényelte meg a helyi tanács a 10 helyiségből álló (a
főváros által nyaranta három hónapos üdülésre bérelt) ingatlant kulturális célra.
1951 májusától Új Kultúrház néven működött a Szécsi-kastély (akkoriban
„Madách utca 4-nek” is nevezték), amelyben hamarosan nagy kultúrélet bontakozott ki: húsztagú szimfonikus zenekar, fúvós- és gitárzenekar, tánc- és
kultúrcsoport tevékenykedett a falai között, és immár egyesítve itt kaptak helyet a községben lévő könyvtárak is. Itt próbált a Felsőgödi Munkásdalkör,
karnagyának akkor havi 50 forint tiszteletdíjat biztosítottak. Az első két évben a kultúrigazgató Szabó Gyuláné, majd Sárközi János volt (VB-jegyzőkönyv,
1952, 360. o.).

173

KULTURÁLIS ÉLET

Az épület emeletes részében működött a híres repülőmodellező szakkör4, ahol sok
ügyes kezű fiatal hasznosan
töltötte az idejét. Egy rövid
ideig ide jártam én is.
Gyerekkoromban vonzottak a 16 mm-es „népszerű
tudományos ismeretterjesztő”
kisfilmek és a könyvtár is, sokat olvastam kisdiákként.
A kastély vadregényes, különleges fákkal benőtt udvarában majálisokat tartottak.
Barátaim, a Fogarasi fiúk
2. kép. R
 epülőmodellek a kastély udvarán, az amfora
nagyszülei, Peskóék voltak
előtt (Gallé Miklós képe)
a gondnokok, az alagsorban,
a későbbi napközi-konyha mellett laktak, így bejutottunk mindenhová, a kastély eldugott zugaiba
is. A régi víztorony mellett volt egy sekély fürdőmedence is, akkoriban már
mindkettő „szárazon”. Emlékezetem szerint az alsó pincében egy ideig konzervgyári lerakat volt.
Kotányi Nelli zenetanár 1952 októberében javasolta az önálló zeneiskola beindítását Felsőgödön, amit a tanácsnál egyhangúan támogattak (150/1952.
VB-határozat). 1953 januárjában az iskolai napközi átköltözött az Úttörő Otthonból a kastélyba. Ez év II. negyedévében már Radnai István volt
a kultúrigazgató, ekkor újjászervezték a férfikórust és a fúvószenekart. Ekkor az éves tervben szerepelt: 4 kultúrcsoport 86 taggal, 9 önálló műsoros est
2600 látogatóval, 24 ismeretterjesztő előadás 1400 fővel, 20 diavetítés és a 26tagú modellezőszakkör. A költségekre 14 ezer forintot állítottak be (36/1953.
VB-határozat).
4
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3. kép. A
 kastély teraszán próbálnak a lányok (balról
Tamás Erika, Mészáros Kati és Pecsenka Márta
(akkor 4. osztályosok)

4. kép. K özépen Hingli/Inotai Gyula, bal szélen
Kovácsházy Miklós (6. osztályosok)

5. kép. R
 észlet egy, a Rákosi-korszakot jellemző kulturális
munkatervből, 1953-ból

A tanács vezetése támogatta Förstner Gusztávné táncpedagógust a Pest megyei
működési engedély megszerzésében. Korábban e nélkül
oktatta a néptáncot és a balet
tet a gyerekeknek.
1953. május 9-én Csipkerózsika címmel emlékezetes iskolai gyermekszínházi
előadást tartottak a kultúrteremben (az Iparoskörben),
majd a hónap végén Vácon is.
A két fellépés tiszta bevétele
Palásthy Vilmos iskolaigazgató beszámolója szerint 1000
forint volt.
A közművelődési tevékenységet mindig is erőteljesen támogatta és ösztönözte az aktuális politika.
Radnai István kultúrház-igazgató III. negyedévi
tervét megerősítik, és „kimondja a VB, hogy a rigmusbrigádokat (csasztuska!)
máris
működtetni
kell”
(79/1953. VB-határozat).
Az 1954. január 18-án tartott
beszámoló szerint 9 színjátszó,
22 fős tánckar és 22 tagú zenekar működött az Új Kultúrházban. Reisenbüchler Sándort
jó könyvtárosként említik.
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Gajáry Antal ötödikes osztálytársam az első zeneiskolai
tanévben, 1953 őszén kezdett hegedűn tanulni. Bizonyítványában a Bartók Béla
Zeneiskola körpecsétje mellett még a Felsőgödi Tanács
Munkacsoport Zeneiskolája szövegű bélyegzőnyomat
is szerepel. A szaktanárok
aláírásai évről évre 1958-ig:
Kotányi Nelly igazgató, zon6. kép. A
 zeneiskolások csoportja 1954-ben. Hátul
gora; M. Kotányi Erzsébet (a
Kotányi Nelli zeneiskolai igazgató és id. Pelczéder Zeneművészeti Főiskola taTitusz zenekarvezető. Hátsó sor: Stepp Edit,
nára) vizsgabiztos, zongora,
Horváth Zsuzsa, Kozsik Éva, Záhonyi Ildi, Csengeri
fúvósok; Dosztál Miklós heÁgi, Márinkás Árpi, Szabó Tibi, Papp Pista, Gajáry
Tóni. Középső sor: Sárosy Kati, Györkös Erzsi, Sallai gedű; Szakáll László hegedű,
Erika, Molnár Pista, Kozsik Jancsi, Fogarasi Poci.
szolfézs; Madocsányi Ferencné
Elöl ülnek: N.N., Pelczéder Titi, Bárdos Marika,
zongora, felügyelő; Rákay
Kozsik Laci, Bécsy Márti
Gabriella szolfézs; Szakáll
Lászlóné Halmos Lujza szolfézs; Pelczéder Titusz mélyhegedű, zenekari gyakorlat; Santora Józsefné zongora.5
1954 szeptemberében, a második tanév kezdetekor az alsógödiekkel együtt
már 90 gyerek tanult a zeneiskolában.
1954 decemberétől, a második tanácsi ciklus kezdetétől a Népművelési és
Oktatási Bizottságban Cserkaszky Antal elnök, Dunai Kovács Béláné, Gergely
Jánosné és Reisenbüchler Sándor tanácstagok ügyködtek (27/1954. Tanácsi határozat II., 88. o.). Az 1955. évre 9 ezer forintot terveztek be a népművelési
intézmények részére.
Cserkaszky Antal bizottsági elnök 1955. május 9-i beszámolója szerint a zenekar és a tánccsoport jól, a színjátszók gyengébben működnek. A könyvtárba
5
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300 olvasó jár, összesen 700-1000 könyvet kölcsönöznek, a könyvtárost ismét
dicsérik.
1955. augusztus 20-án a nagy- és a kiszenekar is fellépett. Októberben vitát váltott ki Radnai István intézkedése, ugyanis mereven ragaszkodott a faluszínház elmaradt vendégjátékának megtartásához, s addig az SZMK és
az MNDSZ nem tarthatták meg saját előadásaikat a kultúrteremben. Havonta 4-6 ismeretterjesztő előadást tartottak, s bemutató volt az akkor még
ismeretlen televízió működéséről. A modellezők november 13-án megyei csapatversenyt nyertek, és 9 egyéni helyezést értek el.
1956 februárjában felmerült, hogy a napközit átköltöztetik a kastélyba, a kulturális tevékenységet pedig a Pártházba. Cserkaszky Antal ezt nem javasolta,
mert attól tartott, ez a kialakult színvonalas kultúrélet jelentős visszaesését
eredményezné. Kopász János tanácselnök szerint a járási pártbizottság sem járult hozzá a Pártház kulturális célú használatához.
1956 májusában azt tervezték, hogy a kastély udvarán álló víztornyot és
a melléképületeket elbontják, így biztosítanak anyagot az államosított épületek
javításához és a hiányzó mellékhelyiségek megépítéséhez. Radnai István lemondása után, május 7-én a Hazafias Népfront elnöke javasolta, hogy Fazekas
Ernő legyen az igazgató (3 hónap próbaidővel, mivel kényelmes embernek
tartották, alkalmasságában bizonytalanok voltak). Augusztusban a vezetőség
foglalkozott az igazgató agresszív viselkedésével és a könyvtárossal való rossz
kapcsolatával.
1956. szeptember 18-án, annak érdekében, hogy osztálytermet nyerjenek két
iskolai osztály számára, nagy átrendezést tervezett a tanács: a Madách utcai
Új Kultúrotthonba helyezték volna az iskolai napközit és óvodát, ezek helyére
került volna a pártszervezet, a Pártházba (a József utca és a Mária utca sarkán
lévő épületbe) pedig a Kultúrotthon. Megyei szinten azonban nem engedélyezték a változtatásokat (30/1956. Tanácsi határozat II., 420. o.).
1957 tavaszán nagy volt az elégedetlenség a kultúrotthon igazgatójával, Fazekas Ernővel szemben, az idősek és a fiatalok is a távozását kérték. Bizottság
alakult, és új vezetőséget neveztek ki. A VB azonban nem fogadta el a választott személyeket, egy pedagógust szeretett volna igazgatónak (7/1957. VB-határozat). A február 4-i ülésre meghívottak voltak: Fazekas Árpád, Reisenbüchler Sándor, Gallé Miklós és ifjabb Rácz Lajos. Ideiglenesen Csányi Ervin és
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Pelczéder Titusz kapott megbízást a kultúrház
vezetésére. Az 1959. év elején Reisenbüchler
Sándor a kultúrház-igazgató, az év végén már
Viola István.

7. kép. S ütő Jenő háza eredeti
állapotában. A bejárat
előtt Sütő építőmester áll
a feleségével

ADY KLUB
A Kálmán (Úttörő) utca 13. szám alatti épületet Sütő Jenő kőműves 1926-ban építette. Itt
lakott a családjával, majd a 40-es évek első felében eladta egy újságírónak.6
Az 50-es években a ház „úttörőotthon” és
napközi volt, illetve egy rövid ideig itt működött a modellezőszakkör is.
1956 után a nyomasztó tanteremhiány miatt
a Szécsi-kastélyt fokozatosan teljes egészében
iskolai célokra vették igénybe, a kulturális
tevékenységet pedig az Úttörő utca 13. szám
alatti épületbe költöztették. Itt működött hétköznaponként a zeneiskola és a könyvtár, hetente egyszer este itt próbált a Munkásdalkör
is Benyus Sándor, majd Szakáll László, később
Surán Sándor vezetésével. Az intézménynek
ekkoriban Petőfi Kultúrotthon volt a neve,
hozzá tartozott a kultúrterem (Iparoskör) is.
1960-tól Richter Alajos volt az igazgató.
Ezután alapította meg az Ady Endre Kört
a Hazafias Népfront és a Szakmaközi Bizottság. E két szervezet közösen tartotta
fenn az Ady Klubot (ahogy népiesen hívták,
az épületre is így ragadt rá ez az elnevezés).
Az 1962. januári tisztújítás utáni vezetőség:
Gábor Zoltán elnök, dr. Legindi István elnök6
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8. kép. Sanyi bácsi, azaz idősebb
Reisenbüchler Sándor
könyvtáros

helyettes, Világosi Lajos titkár, Rákóczi Ferenc
pénztáros, Palásthy Vilmos jegyző, Hajdú János
kultúrfelelős, Varga Elek programszervező,
Szántó József háznagy. A számviteli bizottság
tagjai: Farkas József, Parizán Sándor, Kurucz
János és Takács Károly.
Gábor Zoltán elnök egykori beszámolója
szerint „a kör célja a község lakóinak kulturális, művelődési igényeinek kielégítése, valamint a közösségi szellem kialakítása”. A vasárnap délutáni kötetlen szórakozás mellett
filmvetítések, irodalmi előadások, élménybeszámolók, kirándulások, táncestek szerepeltek
a programban. A taglétszám 1962 végén elérte a 90 főt (1962. 12. 03. VB-jegyzőkönyv).
1962-ben a könyvtárnak 411 olvasója volt,
összesen 1350 könyvet kölcsönöztek.
1963-ban a vasárnapi gyakori telt ház és
az idősebbek nyugalma érdekében az Ady
Endre Körön belül megalakult az önálló
Ady Ifjúsági Klub, amelynek első választott
vezetője lettem. A könyvtárral – a fiatalokkal könnyen szót értő Reisenbüchler Sándor
könyvtárossal – együttműködve szombat esténként magnós klubestek, úti beszámolók,
16 mm-es népszerű-tudományos ismeretterjesztő filmek, diavetítések, saját irodalmi műsorok kerültek a programba.
Közösen néztük a televízió Ki Mit Tud?,
Halló fiúk, halló lányok! című műsorait és
az aktuális sportközvetítéseket, táncdalfesztiválokat. A tartalmas kulturális és mozgalmas társasági élet nyomán 1963-ban merült
fel, hogy az Úttörő utcai ingatlant megvenné
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a tanács községi kultúrháznak. A következő évben sikerült is megvásárolni
a tulajdonos Boskovits testvérektől 60 364 forintért (9/1964. Tanácsi határozat,
32. o.).
(Korrajz: 1964. március végén a pedagógusok író-olvasó találkozót rendeztek a tanácsháza nagytermében, melyen mi, klubtagok is részt vettünk.
Váci Mihály saját verseit mondta el, Santora Bandi, aki akkor a Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt, hegedült. Ezt követően Pest felé menet a vonaton
megkérdeztük az Új Írás főszerkesztőjét, hogy a márciusi számban miért nem
volt semmiféle megemlékezés 1848-ról. Nem kaptunk érdemi választ, akkoriban a 48-as szabadságharc is tabutémának számított.)
Az Ady Ifjúsági Klub vezetőségében 1963 és 1967 között leginkább Román
János, Reményi Celli, Vágvölgyi Tamás és Lönhart József tevékenykedtek.
Az ifjúsági klub szépen fejlődött, jó programokat szerveztünk, szombat esténként sok fiatal járt ide. Eredményes klubvezetői tevékenységem elismeréseként
Richter Alajos lemondását követően 1966. november 1-jétől másodállásban engem bíztak meg a Petőfi Kultúrotthon vezetésével. A kulturális társadalmi
bizottság tagjai voltak: Richter Alajos, Bárdos János, Reisenbüchler Sándor,
Halász Béla, Kenessey Zoltán, Latabár Károly és jómagam (119/1966. VB-határozat).
Az Ady Endre Kör és a Munkásdalkör tagjai egyaránt részt vettek a közéletben, aktív társasági szereplők voltak. Családtagjaikkal együtt minden évben
szívesen kirándultak a magyarkúti Dalosházba, ahol a hozzáértők az épület
karbantartásában is segítettek.
Főleg az Úttörő/Kálmán utca 13. szám alatti intézményben zajló általános
kulturális helyzetet jellemzik az 1967. március 3-i VB-ülésen tartott beszámolóm alábbi adatai.
„Ismeretterjesztés: 17 előadás 934 fő, 5 kiállítás 934 fő, 4 kirándulás 213 fő,
3 színházlátogatás 244 fő, Dalkör bálja és hangversenye 299 fő részvételével.
Más szervek tartottak 16 rendezvényt 2614 fővel. Munkásdalkör 30 tag, méhész szakcsoport 35 tag, nyelvtanfolyam 14 fő. Az állami zeneiskola zongora
tagozatán 27, hegedű szakán 15 növendék tanult. Könyvtár: 4681 könyv, 703
új könyv, 735 olvasó.”
Az Ady Klubban kialakult zsúfoltság miatt felmerült az igény egy nagyobb
klubterem hozzáépítésére. A munkák megkezdéséhez anyagra 50 ezer forin-
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tot irányoztak elő a községfejlesztési alapból. A terveket az alsógödi Mladek
Ferenc fiatal építészmérnök készítette baráti alapon.
1966 tavaszán Bíró Sándor lett a tanácselnök, aki folyamatosan támogatta
az építkezés ügyét. Mi, az ifjúsági klub tagjai ástuk ki az alapárkot, de cementhiány miatt a betonozás csak a következő évben indulhatott. Mintegy 23 köbméternyi anyagból készült el az alap önkéntes munkával az Ady Endre Kör,
a Dalárda és az Ady Ifjúsági Klub közreműködésével. (Steuer Sándor, Bárdos János, Gallé Gábor, Farkas József, Szenes Károly, Forrai Zoltán és a Váci Gépipari
Technikum II. c osztálya 1968-ban „Községfejlesztésért” érmet kapott, de a dalárdás Hegedűs Sándor, számos ifiklubos, köztük Román János, Horváth Miklós,
Stamler Ferenc, Kurucz László, Lönhart József és Gulyás Gábor is sokat segített
a megmaradt 8 mm-es filmfelvétel tanúsága szerint.) A pénzhiány és a nehézkes
beszerzés rányomta a bélyegét az építkezésre, a munka akadozva haladt.
Később, emlékezetem szerint, a helyi KTSZ kőművesei húzták fel a falakat,
és 1970-ben fejezték be az épületet, az eredeti tervet leegyszerűsítve.
A következő években a régi, szép manzárdos, tornyos Sütő-épületet a tanács
átalakíttatta a jelenlegi szocreál formára.
Az építkezés körülményei visszavetették a kulturális életet. A könyvtárat
néhány évre az Árpád utca 11-be költöztették, ahol a mostoha állapotok és
az Ady Klub tagjaitól való elszakítása miatt eredményei visszaestek (VB-jegyzőkönyv, 1967. 11. 09.). Több kisebb klubest helyszíne is a kultúrterem (Iparoskör) lett.
1967-ben az Oktatási és Népművelési Bizottság vezetője Kaffka Imre lett.
Emlékezetes maradt a „Lengyel hét”, melyet a Budapesti Lengyel Kultúra segítségével 1967 nyarán tartottunk az Ady Klubban. A kölcsön kapott fotókiállítás mellé műsort adtunk (Lugosi Mária Chopin-zongoradarabot játszott,
lengyel versek hangzottak el, és a Dalkör idevágó dalokat énekelt).
A Petőfi Kultúrotthonnak 1968-ban 30 ezer forint, 1970-ben 34 ezer forint
támogatás jutott a 2 millió forintot alig meghaladó községi költségvetésből.
A megyeszerte híres, országosan is elismert Ady Ifjúsági Klub mintegy másfél évtizedig eredményesen tevékenykedett, még fiókklubja is volt Újtelepen,
az ott élő Zsezserán lányok vezetésével.
A kibővített létesítmény 1972-1978 között Ady Klubkönyvtár néven második virágkorát élte az Ady Ifjúsági Klub aktív tagjaival, Csanda Miklósné
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9. kép. C
 sanda Miklósné
klubkönyvtár-vezető

Kövér Anikó intézményvezető irányításával,
aki 1996-ban ment nyugdíjba. Több évtizedes kulturális munkájáért az önkormányzattól Gödért Emlékérem kitüntetést kapott.
Sándor Gézáné néhány évig függetlenített
klubvezető volt.
Az Ady Ifjúsági Klubot 1968 után a legaktívabb tagok, Román János, Jankai László,
Deme Gyula, Horváth Lajos, Pohiba Nelli,
Hohner Miklós, Kőmíves László, Molnár Jenő,
Szabó Árpád és Szeri Mihály közösen irányították. Pohiba Nelli elbeszélése szerint számos vetélkedő, irodalmi műsor (például egy
Radnóti-est) és A kis herceg előadása volt
emlékezetes ebből az időszakból.
Az évek során, bő másfél évtized alatt fontos szerepe volt az Ady Ifjúsági Klubnak –
a sport mellett – a tizenéves fiatalok százainak
öntevékeny, kulturált időtöltésében, közéleti
szereplésük kibontakoztatásában.
IPAROSKÖR
(Kultúrterem, Táncsics utcai Kultúrház)

10. kép. V
 eresegyházán egy
szellemi vetélkedőn Göd
képviseletében Balról
jobbra: Nagy Ferenc, Deme
Gyula, Parázs Tünde, Parázs
Viktor, Pohiba Nelli, Tóth
László, Udvardi Zsuzsa,
Hohner Miklós
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A nagy múltú Iparoskör (közismert elnevezés
a mai napig) a két világháború között a társasági összejövetelek kedvelt helyszíne volt.7
Nevéből is kitűnik, hogy itt volt a jelentős létszámú felsőgödi iparosok székháza. Az épületet már eredetileg alkalmassá tették bálteremnek, egyúttal mozinak is (a nagy légterű
7

 agyréti Tamás: Az Iparoskörről. Gödi Almanach,
N
Göd, 1998, 107–111. o.

KULTURÁLIS ÉLET

terem boltíves födémét külső támoszlopokkal
biztosították).
A 30-as évek elejétől 1938-ig (a Deák Ferenc utcai Árpád Mozgó felépítése előtt) valóban itt működött Nika Jenő és Gombás Árpád
Uránia nevű bérelt mozija.8 Az előtér (a ruhatár és a söntés) felett volt a vetítő gépház,
itt lakott később a Malina házaspár, ugyanis
az asszony volt a gondnok.
A Szécsi-kastély (Új Kultúrház) igénybevétele, 1951 májusa után az Iparoskör megkülönböztetésül a Régi Kultúrház nevet viselte,
a több helyen is működő „Petőfi” Kultúrotthon nagytermeként használták.
A puritán egyszerűségű létesítmény körülményei a 30-as évek igényeit tükrözték. Nem
volt folyóvíz a söntéshez, sem pedig mosdó
épületen belül, szükség esetén az udvar végére kellett kijárni. A fűrészporos magnezit padló gödrösre kikopott, botlásveszélyes
volt. A hiányosságokon a folyamatos pénzhiány miatt csak kis lépésekben tudtak javítani. A községi tanács 3 ezer forint ráfordítással 1951-ben két öltözőt épített a betonozott
színpadhoz, mivel az előadások alkalmával
a fellépők a szomszéd házakban voltak kénytelenek felkészülni.
Az 1956. október 8-i döntés után a tornatermi foglalkozások az Iparoskörbe kerültek,
még bordásfalakat is felszereltek. A Köjál
azonban rövid időn belül betiltotta ezt, mivel
8

11. kép. A
 z Iparoskör a 30-as
években (Virág Béla képe)

Zsoldos Dezsőné Nika Piroska: Árpád Mozgó. A felsőgödi mozi története az 1930-as évektől. Gödi Almanach, Göd, 2014, 155–166. o.
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a bálok után a szennyezett padozatot nem lehetett kielégítően takarítani.
1962-ben széntüzelésű, meleg levegőt fúvó
Heating-kályhát vásároltak. 1967 nyarán
Krima Jánosné VB-titkár kijárt a járási pénzügyi osztálytól egy 33 444 forint összegű
póthitelt, így aztán a gödrös padlózatot a Dunamenti Építőipari KTSZ szalagparkettával burkolta, s ezzel javultak a körülmények.
Művelődési igazgatóként akkoriban sikerült
egy hosszú futószőnyeget vásárolnom a terem
közepére, a Mokép raktárából pedig könyvjóváírással használt zsöllyeszékeket és hangszórókat vettünk át.
Az 50-es évek elejétől a 60-as évek végéig
itt tartották a nagyobb iskolai rendezvényeket, a hivatalos községi ünnepségeket.
Uhrig Zsigmond, Göd festője 1959-ben
az Iparoskörben rendezte meg első helyi kiállítását, melyet még három követett a településen a következő évtizedekben.9 TIT-előadások, 16
mm-es hangosfilmek vetítése
és ifjúsági vetélkedők zajlottak a kultúrteremben.
Az Alsó- és Felsőgöd 1970es egyesítése előtti évtizedekben a mostoha körülmények
ellenére nemzedékek sora
kötődött az intézményhez,
a helyi fiatalság örömére ez
12. kép. A
 ngyal Erzsi oklevele 1959-ből
volt a feledhetetlen társasági
9
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Tóth Péterné Uhrig Klára közlése, 2015
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13. kép. Kékesi Ica néni, Lévárdi
Ilona és Pokornics Zoltán
az ünnepélyes táncvizsgán,
1962 nyarán (Gallé Miklós
fotója)

14. kép. K iállítás a 60-as évek
közepén

élet központja. Megfelelő helyszín és számos
alkalom adódott itt a fiatalok számára a nyilvános ismerkedésre és a barátkozásra.
A kihelyezett tánciskolát többnyire a váci
tűzoltóparancsnok felesége, Kékesi Ica néni
tartotta, zongorakísérőt mindig hozott magával.
Az Ady Ifjúsági Klub szavalókórusa itt
mondta el Váci Mihály Még nem elég! című
versét. Emlékezetes maradt egy amatőr kiállítás is, melynek Uhrig Zsigmond festőművész és ifjabb Reisenbüchler Sándor animációsfilm-rendező voltak a támogatói.
A táncos lábú fiatalság jobbára felnőtt kísérettel vehetett részt a hónapról hónapra megrendezett hagyományos bálokon. A locsolóbált szinte mindig a Dalárda, a szüreti bált
a sportkör, a Katalin-bált az Ady Endre Kör
vagy az önkéntes tűzoltók rendezték.
1954-től 12 éven át leggyakrabban a közkedvelt Melódia zenekar játszott a következő
felállásban: „Barkó Iván (dobok, ütőhangszerek), Barta Tibor, Csibó (alt-tenor szaxofon),
Horváth József (piszton), Fazekas Árpád (spanyol gitár), Tamás Endre (zongora). 1965-ben
Horváth József helyébe Kristóf Gábor (Dugó)
lépett, a zenekar megszűnéséig.”10
A 60-as évek elején leginkább a József és
a Mária utca sarkán lévő Pártház alagsorában
működött a Cinó-trió, Hohner Erzsébet zongorista, Vass István fúvós és Sumina Vilmos
dobos közreműködésével.
10

Fazekas Árpád közlése, 2015
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15. kép. A
 legendás Melódia kvintett tagjai (Tamás Endre képei)

A 60-as évek közepén ide is elérkezett a Beatles együttes
és a luxemburgi rádió hatása, sokan kezdtek lapgitárt, erősítőt barkácsolni, spórolt pénzből „szerkót” vásárolni. Rövidebb-hosszabb időre összeálltak a zenekarok, minden lehetséges helyen próbáltak, az Iparoskörben is lehetőséget kaptak.
(Nagy részük korábban tanult már hangszeren játszani, többen levizsgáztak és működési engedélyt szereztek az Országos
Szórakoztatózenei Központtól, később néhányan profik lettek.) Az Ady Klub elhúzódó bővítése idején, 1967-1970 között
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16. kép. Egy báli meghívó (Virág
Béla archívumából)

17. kép. B
 alla Máté, Reményi László,
ifj. Pelczéder Titusz és
Menyhárt László, az első
Q-zenekar tagjai a 60-as
évek végén (Reményi László
képe)

az Iparoskörben megszaporodtak a klubestek,
de már nem magnetofon, hanem élő zene
mellett, főleg helyi, néha pesti „beat”-zenekarokkal.
Egy-egy helyi együttes 1967-ben részt vett
a kisoroszi szigetspiccen tartott Pest megyei
tánczenekarok találkozóján, 1968-ban a Ki
mit tud? járási döntőin Váchartyánban, Vácon
Ezekre az alkalmakra kézben cipeltük a teljes
felszerelést.
„Kezdetben Bicsak Sándor, Vaczula János,
Borsi János, Kancsó Zoltán és jómagam zenéltünk, majd Németh Gyula, Veő Attila, az alsógödi Székes Károly és a sződligeti Pásztor
András szállt be egy másik felállásba. Helyben
a kastélykertben és a BM-üdülőben, Sződligeten a kultúrházban 5 órai teákon is játszottunk, majd a budai Farkasréten. Ezután
Németh Gyulával a Váci Vendéglátó Vállalat
alkalmazásában zenéltem 1973-ig. Később
Gyula hivatásos zenész lett, másfél évtizedig
külföldön dolgozott.”11
Emlékezetem szerint Lugosi Péter és Tamás,
valamint Németh István is zenélt.
A „Q-Rhythm and Blues” együttes (Horváth
István, Reményi László, Román Sándor, Nagy
János és Zahorán Ferenc) többször játszott
az Iparoskörben 1970 tájékán. Horváth István és Nagy János került be aztán alapítóként
az 1972-ben indult, jelenleg is működő közismert gödi Scarabeus zenekarba.12
11
12

J áncsy Pál 2012-es leveléből
Horváth István – Vízváry Vilmos: Scarabeus. Gödi
Almanach, Göd, 2008, 247–265. o.
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ZÁRSZÓ
1968 nyarán az Iparoskörben tartottuk
a Munkásdalkör 45 éves fennállásának emlékkoncertjét.
Kulturális tevékenységem ezután lezárult,
szeptembertől behívtak katonának. Lönhart József helyettesített. 1969 februárjától
– az önállóság még hátralevő másfél évében –
emlékezetem szerint Galambos Bertalan tanár
volt a felsőgödi kultúrigazgató.
Az 1970-es egyesítés után a nagyközségi tanács az Iparoskört szociális foglalkoztatónak
használta, majd bezárta, és eladta a Fővárosi
Kézműipari Vállalatnak. Az egykori középület évtizedek múlva elhanyagolt állapotban
magántulajdonba került. A felújítás során teljesen átalakították, helyi védelemre méltónak
tartott jellegzetes homlokzatát elveszítette.
Az Ady Klubban manapság is mozgalmas
élet zajlik, ez az északi városrész egyik közéleti központja.
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Lovászi Lajos – Gál János

A Felsőgödi Munkásdalkör 92 éve
Korszakokon átívelő kórusélet

H

ogyan is kezdődött? 1922-ben a vasárnapi pihenőidőben három víg kedélyű iparos ember, Kneisl Márton,
Wágner Dénes és Früstök Ferenc a saját szórakoztatására énekelgetett a vendéglő kerthelyiségében. Felfigyelt erre
a fiatalság, és a három lelkes pionír vezetésével, Traum József
kántor-tanító vezényletével – belügyminiszteri engedéllyel –
1923-ban megalakult a Felsőgödi Dalárda.
E kis közösség útjára indította a dalt. A működéshez szükséges anyagi eszközök a tagdíjakból és a pártoló tagok adományaiból származtak.
Az anyagi áldozatokat a Dalárda szereplésekkel és sikerekkel hálálta meg. Először csak a környező községekben léptek
fel, később egyre távolabb vitték a település hírét. E lelkes kis
együttes sikereit, eredményeit serlegek, plakettek, érmek igazolják.
Az első megyei verseny Rákosligeten volt, ahol első díjat
nyert a Dalárda. Ez az eredmény újabb, nagyobb sikerek felé
hajtotta a kórust, és erősítette a közösségi szellemet. Jól példázza ezt, hogy 1937-ben a Wágner Dénestől ajándékba kapott magyarkúti telken megkezdődött az áldozatos, de szép
és élményekben gazdag munka: a dalosok és a pártoló tagok
anyagi segítségével Dalosház épült.
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1. kép. A Felsőgödi Dalárda tablója három évvel a megalakulás után

A munka mellett a művészeti tevékenység sem lankadt. A dalkör rendszeresen eleget tett a meghívásoknak, melyeket a sikeres szereplések alapján kapott.
Nagymaros, Dunakeszi, Rákospalota, Fót, Vecsés, Alag, Debrecen, a Margitsziget, Nógrádverőce és még sok más település volt a versenyek és a dalos
találkozók helyszíne. Külön említést érdemel az 1943-ban a Zeneakadémián rendezett Pest megyei hangverseny, melyen a kórus egészen elkápráztatta
a közönséget, és második díjat nyert. Rácz Lajos karnagy a zsűri különdíját
vehette át.
Itt kell megemlítenünk azokat a karnagyokat, akik munkájukkal hozzájárultak a kórus eredményeihez: Steibl Ferenc, Szabó Rudolf, Félix Endre, Hajnal
Ferenc, Váradi István.
A háború a kórus életébe is beleszólt, ám az énekesek nem csüggedtek, sőt
segítettek az elesetteken. 1944 augusztusában a felsőgödi moziban hangversenyt rendeztek a bombakárosultak megsegítésére.
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A háború után a Dalárda elsőként kezdte meg működését. A megfogyatkozott kórus először csak a község társadalmi ünnepein szerepelt, de később,
ahogy erősödött, kimerészkedett szűkebb környezetéből. Részt vett különböző
versenyeken, melyeken bronz- és ezüstkoszorús minősítéseket szerzett, valamint
ezüstdiplomát kapott. Természetesen eleget tett a meghívásoknak is. Az egymást követő karnagyok, Váradi István, Benyus Sándor, Szakáll László, Porzsolt
Ádám, és a Bárdos Lajos fesztiváldíjas Surán Sándor igyekeztek tartani a kórustól
elvárt színvonalat. A dalkör repertoárjában megtalálható volt a népdal, a bordal,
a madrigál, az egyházi kórusmű, a klasszikus és a romantikus mű, valamint XX.
századi zeneszerzők (Kodály, Bartók, Bárdos, Halmos, Karai) művei.
A kórus élte csendes munkáséletét, új darabokat tanult, fellépésekre járt, és
családi kirándulásokon látogatta a magyarkúti Dalosházat.
Szerepléseinek zömét a község, később a város ünnepi eseményein való közreműködés, a hagyományőrzők rendezvényein, valamint a karácsonyi hangversenyen való részvétel jelentette.
A családias, baráti hangulat ellenére a kórus nem tudta új tagokkal betölteni
az elhunytak, illetve az eltávozottak helyét, és egyre csak fogyott.
Az 1982-ben Gödre került Surán Sándor karnagy ötlete alapján végül a hasonló gondokkal küzdő MÁV Magyarság Kórussal fuzionált. A két kórus
egyesülése biztató volt, ezt az egymást követő fellépések eredményei is igazolták. Többször szerepeltek az Abasári Nemzetközi
Katona- és Bordalfesztiválon, és egy igen jól sikerült
CD-felvétel is készült velük.
A fúzió Surán Sándor
2012-ben bekövetkezett halálával megszűnt. Ez igen
rosszul érintette a kórust, mivel közeledett a 2013-as év,
a kórus fennállásának 90. évfordulója. A karnagy nélkül
maradt kórus létszámgondokkal küzdött.
2. kép. Surán Sándor a Munkásdalkör élén 2011-ben
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Egy váratlan ötlet alapján
a kórustagok megkeresték
Benyus Sándor korábbi karnagyot, aki elvállalta a 90
éves jubileumra való felkészítést.
Az ünnepi hangversenyt
2013. október 19-én a felsőgödi Jézus Szíve-templomban
rendezték meg négy vendég3. kép. Kiss Aliz és a Munkásdalkör 2014 karácsonyán.
kórus (a Gaude kórus, a MaElső sor: Hajek László, Plankó József, Fellker József,
gyarság férfikar, a NagyKőszegi Gyula, Pokornics István, Krizsanovics lászló,
marosi férfikórus és a Szent
Szénási Lajos. Hátsó sor: Juhász Attila, Strausz János,
Imre kamarakórus), a Benyus
Lovászi Lajos, Kovács György, Szegner Jakab, Schleng
zenekar, valamint Molnár
Ferenc, Barcs Lajos, Gál János
András Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes közreműködésével. A hangversenynek nagy sikere volt.
Miután a jubileumi fellépés sikeresen lezajlott, Benyus Sándor a megállapodás értelmében távozott a kórus éléről.
A Munkásdalkör így újra karnagy nélkül maradt. Ám az élet mindig megoldja a problémákat: Tóth Dániel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karnagyképzős hallgatója került a kórus élére. A Dalárda így tovább működött,
és készült a várható fellépésekre. A következő évben a kórus ismét részt vett
az Abasári Nemzetközi Katona- és Bordalfesztiválon. Az egyetemi tanév végével azonban Tóth Dániel bejelentette, hogy tanulmányait a jövőben nem
Budapesten folytatja, és elköszönt a kórustól. Azonban megígérte, hogy küld
maga helyett valakit.
Jelenleg Kiss Aliz a kórus karnagya, aki szintén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója.
A kórusnak az elmúlt 92 év során volt része sikerekben és megpróbáltatásban
egyaránt, ennek ellenére bízik a jövőben, reménykedik, és nem adja fel.
(A kórus első 85 évének történetéről részletesen beszámol Nagyréti Tamás a 85 éves
a Felsőgödi Munkásdalkör című írásában. In.: Gödi Almanach, Göd, 2009. 99. o.)
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Németh Magda

A Németh család kapcsolata
Felsőgöddel
Gyermekkori emlékek

S

züleim 1925 karácsonyán kötöttek házasságot. Első lakásuk Budapesten, az Attila u. 8. szám alatti házban
volt, itt nyitotta meg apám fogorvosi rendelőjét, hogy
megélhetésünket biztosítsa. 1926 novemberében megszületett
első gyermekük, Gabriella, becenevén Pocó.
Felsőgödön tartózkodásuk első írásos nyoma 1928 nyarára
vonatkozik. Szüleim szobát béreltek, hogy a kislány jó levegőjű környezetben tölthesse a nyarat.
Akkoriban ment nyugdíjba apai nagyapám, Németh József
a Toldy Ferenc utcai főreáliskola tanáraként. Apámmal 1928ban úgy döntöttek, hogy közösen házat vesznek Felsőgödön.
A négyszobás, tornyos, összkomfortos villa szép kilátással és
betelepítendő kerttel rendelkezett.
Németh László 1928. szeptembertől feladta a fogorvosi rendelőt, és több iskolában székesfővárosi orvosként dolgozott.
Pocó sok időt töltött a nagyszülőkkel, és nagyon megszerette Felsőgödöt.
Bohuniczky Szefi írónő környezetében ekkortájt egy kis
irodalmi kör alakult. Szefi egy kis lakást bérelt Budapesten
a férjével, és írói kapcsolatai, barátai szívesen látogatták őket
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Felsőgödön is, ahol nyaraltak. A társaság vagy egy nagy
diófa alatt beszélgetett a kertben, vagy kirándulásokat tett
a környéken. Szefi irodalmi felfedezőjéhez, Schöpflin
Aladárhoz szívesen csatlakozott a Nyugat számos írója,
kritikusa, és vendégként más
művészek is. Farkas Zoltán
művészettörténész (aki később a keresztapám lett) is1. kép. N
 émeth László és felesége, Démusz Gabriella
1925-ben
mertette össze Némethéket
Szefivel és ezzel a körrel.
A „szalon”-nak gyakori vendége volt Gellért Oszkár, Fáy Dezső, Pap Károly,
és valószínűleg Szefi többi író barátja is: Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Illés
Endre, Osváth Ernő. Szefi Otthonok és vendégek című kötetében örökíti meg
ennek a korszaknak az eseményeit.
Szefi nagyon hamar összebarátkozott anyámmal és a nagyszüleimmel, hos�szú heteket, hónapokat töltött Felsőgödön. Pocót, aki az egyetlen gyerek volt
a környezetében, nagyon megszerette, sok időt töltött vele.
Apám 1929 nyarán a ház toronyszobájában írta első nagy regénye, az Emberi
színjáték fejezeteit, amelyeket folyamatosan közölt a Napkelet című folyóirat.
Itt születtek azok a méltatások is, amelyeket Németh László Szefi első novellásköteteiről (Rigó, Nők) írt.
Felsőgöd jót tett Németh László megterhelt egészségének – szüleim Pocóval
lejártak a Dunára, és nagyokat eveztek, úsztak. Az „idillt” 1929 kora tavasza
törte meg. Németh Lászlóék Olaszországba utaztak, Pocót a nagyszülőknél
hagyták. Amikor útjukról hazaértek, az amúgy rendkívül élénk, mozgékony
gyerek szokatlanul fáradt, kedvetlen volt. Hamarosan lázas beteg lett, állapota rohamosan romlott. Márciusra kórházba került. Csak röviddel halála előtt
derül ki betegségének oka: miliáris tuberkulózis. Szefi végig Pocó közelében
maradt, támogatta szüleimet, és gyönyörűen írta meg a kislány betegségének
és halálának történetét életrajzi regényében. Pocó a kórházból Felsőgödre kér-
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te magát, ide vitték, amikor már nem lehetett segíteni rajta, és végül az itteni
temetőbe került.
Szüleim egykés családnak indultak, de Pocó halálával az ellenkező végletbe
estek. 1931 júniusában megszülettem én, 1932 októberében Judit, 1934 júliusában Ágnes.
A család valamikor 1932 és 1934 között vásárolt egy kis házat a Duna út 30.
szám alatt. Itt töltöttük korai gyermekéveinket. Apám átjárt dolgozni a másik
házba, a tornyos szobába. Babits ekkoriban felkérte, hogy írjon kritikai sorozatot a Nyugat folyóirat számára, ennek jó néhány kiváló darabja Felsőgödön
született meg.
Nagyjából ettől az időtől kezdődően már saját emlékeim vannak Felsőgödről, nagyszüleimről. Nagyapám vérbeli pedagógus volt. Luxi kutyájával
és a már járni tudó unokákkal bejárta a környék nevezetességeit, és minden
tudnivalót elmagyarázott. A kertből valóságos gyerekparadicsomot varázsolt:
a ház előtt virágoskert és orgonabokrok, a hátsó kertben hatalmas homokos
terület volt, kiválóan alkalmas várépítésre. A szőnyegporolóra pedig hinta és
gyűrűhinta került. A kert hátsó szakaszán kis sétány vezetett végig, amelynek
mentén bokrok és gyümölcsfák álltak, minden fajtából egy-egy. Egész nyáron
a saját gyümölcsünkön éltünk. Nagyapám történelem–földrajz szakos tanár
volt, de évekig tanított testedzést is. Kiváló nevelő volt.
Nagyanyám a 20. század elejére jellemző igazi háziasszonyok egyike volt,
makulátlan háztartást és kitűnő konyhát vezetett, a lakása tele volt a maga
készítette perzsaszőnyegekkel és horgolt függönyökkel. Megtanított a főzés és
a varrás alapelemeire, és mindig rendben tartotta kis csapatunkat.
A Duna út 30. szám alatti kis házat a budai Törökvész úti otthonunk építése
miatt eladtuk, de nyaranta a család minden tagja több hetet töltött Felsőgödön.
A szülők továbbra is tartották a kapcsolatot Szefi baráti körével. Apu közben
írt a toronyszobában, mi pedig élveztük a gyerekparadicsomot és a Dunát.
1938 elején szüleim hosszabb időre Olaszországba utaztak. Mi hárman
Gödre kerültünk, én onnan jártam Budára az Áldás utcai elemi iskola második osztályába. A szülők végül a tervezettnél korábban hazajöttek, amikor
1938-ban Németország megszállta Ausztriát.
1938. december elején szélütés érte nagyapámat. Pestre szállították, majd
a klinikáról a Széher úti kórházba került utókezelésre. Itt látogattuk őt hete-
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ken keresztül apámmal. Állapota lassanként javult, de nem lett már a régi. Néhány hónap múlva azonban visszatérhetett a felsőgödi tornyos házba. Ezekben
az években Bohuniczky Szefi nénivel – ahogy mi hívtuk – ritkábban találkoztunk, de volt kapcsolatunk. Mi, gyerekek nagyon szerettük őt, mindig vidám,
kedves, játékos volt velünk. Néha megjelent törökvészi házunkban, máskor
meg Felsőgödön.
1942-ben megszületett az ötödik Németh lány: Kata – ő volt az utolsó, akit
Felsőgödön, a toronyszobában kereszteltek. Móricz Zsigmond lett a keresztapja,
Bay Zoltanné a keresztanyja. Kata sajnos csak másfél évet élt meg. Móricz Zsiga
bácsi hirtelen halála után pár nappal ő is kórházba került, 1943 októberében
agyhártyagyulladásban halt meg. Felsőgödön temették el Pocó nővérünk mellé.
Három nagy testvére nehezen viselte a csapást, anyám pedig különösen
nehezen. Az orvos tanácsára még egy gyerekre vállalkozott, és 1943. július
végén koraszülötten világra jött a hatodik Németh lány, Csilla. Azt hiszem,
ő már több mint másfél éves lehetett, amikor 1944. március 19-én először került a nagyszüleimhez. Aki megérte és megértette ennek a jelentőségét, annak
számára nagyon emlékezetes maradt ez a nap. A németek ekkor vonultak be
Budapestre. Sok ismerősünk és egy időre apám is a feketelistájukra került. Helyesebb volt elhagyni a Törökvész úti házat, és mind a hatan, sőt Illyés Gyulával
együtt heten Felsőgödre mentünk.
Itt a két férfinak inkognitóban kellett volna tartózkodnia, de ez nem nagyon
sikerült. Háden Pálné, a helyi körorvos felesége, aki megtudta, hogy ott vagyunk, rögtön átugrott hozzánk látogatóba, és természetesen felfedezte a két
bújtatottat is. Így ők rövidesen más helyet kerestek, de mi, a négy gyerek anyuval több hétig Felsőgödön maradtunk.
Itt éltem meg Budapest első szőnyegbombázását. Egy ragyogó napsütéses
napon a Duna felett több száz repülő tartott a főváros felé. Ahogy elhaladtak,
néhány perccel később megindult a bombázás; hosszú ideig hallottuk a robbanásokat. Ezt követően anyám már itt sem érezte, hogy biztonságban lennénk,
ezért rövidesen nagyapám szülőfalujába, Mezőszilasra telepített át minket.
Ez volt az utolsó tartózkodásunk a tornyos házban. Nagyszüleim ott koplalták meg az orosz megszállás hónapjait. Csak jóval később, úgy hiszem, 1945
végén hagyták végleg el a házat, és húzódtak vissza Mezőszilasra, ahol 1946
tavaszán nagyapám elhunyt.
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2. kép. A
 Duna út 7. szám alatti ház korabeli képe. Az író a „tornyos szobában" dolgozott

A tornyos házat hamarosan eladták. Az árából nagyanyám Budapesten vett magának
társbérletet.
Hosszú éveken át jobbára csak halottak
napjára látogatott ki a család Felsőgödre. Én
ezekben az években csak nyáron jöhettem
vissza Kanadából. 1987-ben vonultam korai
nyugdíjba, s azután kapcsolódtam megint
Felsőgödhöz.
Az itteni általános iskola volt az országban
az első, amelyik 1979-ben, még jóval a rend-
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3. kép. A
 Németh-villa kerítésén
elhelyezett emléktábla
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szerváltás előtt felvette apu nevét. Az 1990
utáni években hagyománnyá vált, hogy az iskolában minden év április 18-án megemlékeztek apu születésnapjáról. Néhány évvel ezelőtt
az iskola javaslatára emléktáblát helyeztek el
a Duna úti tornyos ház kerítésére.
Magam is pedagógus vagyok. Mindig öröm
ellátogatni a gödi Németh László Általános Iskolába. A hangulata kiváló, a tanulók
eredményei és a tanárok oktatómunkája példamutató. Már a harmadik igazgató vezeti
az iskolát, de a minőség tekintetében átveszik
egymástól a stafétabotot.
Bár Németh László orvosként dolgozott és
íróként vált ismertté, a pedagógia volt számára a legkedvesebb, „szeretett tanítani”.
Örülne, ha láthatná a felsőgödi iskolát.
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Veres Mihály János

Templomok és testvéri közösségek
Mozaikok a ma is működő felsőgödi egyházközségek életéből

„Amit magadért teszel, az veled együtt meghal, amit másokért és
a világért, az örökké megmarad!” (Albert Pine)

Ö

kumenikus családban születtem és élek ma is. Anyai
nagyszüleim 1925 óta laktak Felsőgödön, részt vettek
a református templom építésében. Édesanyám 1938ban az elsők között konfirmált az újonnan épült templomban.
Édesapám római katolikus volt, ezért édesanyám reverzálist
(áttérést) adott. Esküvőjük napján, 1948. július 22-én ezért
a református egyház „kiharangozta”. Engem római katolikusnak
kereszteltek, Felsőgödön voltam elsőáldozó, bérmálkozó és
ministráns. 1965 nyarára hivatalosan a sekrestyési és a harangozói
állást is betöltöttem. Feleségem gyakorló evangélikus, és boldog
házasságban élünk már 42 éve. Fiunk is római katolikus. 2005 óta
a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok.
Egy 1907-ben készült parcellázási térkép szerint a mai Felsőgöd keleti részét a vasútállomás és a határ (a mai OVIT
területe) között „sakktáblás” rendszerben felosztották. Egyegy ingatlan területe mintegy 1000 m 2 volt. A felosztott ingatlanokat így értékesítették. A lakosság lélekszáma – a vasúti
őrház lakóival együtt – 1907-ben 70 fő volt (ebből 63 római
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katolikus; 2 evangélikus; 5 izraelita).1 Megjegyzem, hogy a Római Katolikus
Sematizmus szerint a katolikusok száma 1907-ben 63, 1910-ben 203, 1913ban 895 fő. Ez hat év alatt 142 százalékos növekedést jelent. A falu lakossága
1913-ban 1036 fő, közülük 86,3 százalék római katolikus vallású, tehát egy
katolikus faluról beszélhetünk.
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG2
1910 karácsonyán Eisler Emil – később Lászlóffy Emil – felvetette egy harang
felállításának gondolatát. „Szilveszter-estet” rendezett idősebb Horeczky Ferenc
vendéglőjében, ahol is az egybegyűlteknek előadta a harangállítás tervét, és
kérte mindenki támogatását.
1911 májusában Eisler Emil és idősebb Horeczky Ferenc szervezésében
gyűlést tartottak, és tisztelettel felkérték elsősorban a felsőgödi telektulajdonosokat, hogy csekély adományaikkal tegyék lehetővé a harang felállítását.
Meghirdették Felsőgöd első összefogását!
„Október hó 8-án délelőtt volt Felsőgödön a közösség áldozatkészségéből
készült harang ünnepélyes felszentelése. A felszentelést a váci püspök képviseletében Krchnák János esperesplébános végezte, ki az egyházi szertartás
elvégzése után igen szép és magasztos beszédben méltatta Felsőgöd közösségének örömét, a harangok jelentőségét stb.
(A harang a mai napig is a templom tornyában
„lakik” és mindennap megszólal – a szerző.)
A szertartás alatt és utána az elemi népiskola
növendékei egyházi énekeket énekeltek. Azután megkondult a szép haranglábon nyugvó
harang, melynek érces hangja egész Felsőgödön hallható. Eisler Emil, ki idősebb Horeczky Ferenccel a harang létesítésének eszméjét
felvetette, és annak megvalósítását tevékenységével nagyban előmozdította, néhány szép
1. kép. Harangszentelés 1911-ben
szóban megköszönte a közönségnek szíves
Láng József: Göd részei és a lakosság felekezeti megoszlása. Gödi Almanach, Göd, 2004.
109. o.
2
Historia Domus
1
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áldozatkészségét. A harang
egyik oldalán a Boldogságos
Szűz Mária képe, a másik
oldalán pedig e szöveg van
beöntve: »Isten dicsőségére
öntetett Felsőgöd közönségének
áldozatkészségéből
az 1911. évben«.”
A harangállítás napjaiban
egyes hívőkben felmerült egy
kereszt felállításának gondolata is. A keresztet akkor
vasbetonból el is készítették,
s a harangláb mellé állították
fel. Ma a templom bejáratától jobbra, a torony alatt áll.
1911-ben Felsőgöd-telepen
még 700 lélek sem lakott. Ám
a római katolikus hívek buzgósága és vágyódása a szentmise és a szentségek után – ha
csak iskolai tanteremben vagy
esetleg kápolnában is – egyre
fokozódott. Az imaterem, illetve kápolna megvalósulása
az I. világháború kitörése és
a férfiak hadba vonulása miatt
elmaradt, de Isten kegyelméből az előbbiek helyébe buzgó
új hívek léptek, s folytatták
az egyházközösség életének
szervezését.
1922-ben a Nagyváradról
áttelepült Pilismaróti Bozóky

2. kép. A
 felsőgödi harang, amely ma is naponta
hallható

3. kép. Dr. Fábián Gáspár terve

4. kép. A
 felszenteléskor készült csoportkép (A fotó Láng
József gyűjteményéből való)
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Gyula nyugalmazott vezérezredes a templomépítők élére állt. A katolikus
templom építése 1923 áprilisában vette kezdetét, és 1924 szeptemberében fejeződött be.
1923 júniusában „kicsik és nagyok, korra, nemre és vallásra tekintet nélkül”
adogatták a téglákat a vasútállomás és az épülő templom között. A munkában
mintegy 100-110 ember vett részt az összefogás kimagasló példájaként.
A templom 16 hónap alatt adományokból épült fel, és a szenteléskor nem
volt kifizetetlen számla, hátralék. Az összefogás és az eredmények láttán a korabeli újságok azt írták: így kell „felsőgödi módon templomot építeni”.
A templombelső nagy részét Bozóky Gyula tervezte, aki kiválóan rajzolt és
festett is. A Historia Domusból tudjuk, hogy az ő nevéhez fűződik a főoltár,
a padok, az „örökmécses” és a keresztút stációinak megtervezése is. A 14 stációtábla a Zsolnay-gyárban készült, Pécsen. Azt is meg kell jegyeznem, hogy
a felsőgödi templom a „trianoni Magyarországon” épült első istenháza.
Az Összefogás-feszületet Felsőgöd lakossága 1934-ben, a katolikus templom
felszentelésének 10. évfordulója alkalmából állította fel a mai Lenkey utcá

5. kép. A szentély 1961-ben
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6. kép. A szentély 2011-ben
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ban, annak emlékéül, hogy az emberek itt adogatták a téglákat kézről kézre
a vasútállomás és az épülő templom között. A feszületet a szocializmus idején
„Tavas-kereszt”-nek nevezték, mert dr. Tavas József főorvos kertjének az utca
frontra néző végében állt.
1928-tól 1951-ben bekövetkezett haláláig dr. Antal Pál volt a falu esperesplébánosa. Az ő nevéhez fűződik a „lourdes-i Mária-szobor” oltárának elkészíttetése és 1949-ben történt megszentelése. Bozóky Gyula engedélyt kért
a pápától, hogy a templomot Mária-kegyhellyé nyilvánítsák, de a jóváhagyást
nem kapta meg.
A II. vatikáni zsinat után, Bartos Márton plébánossága idején (1963–1976)
a templombelsőt teljesen átalakították. Egyszerűen fogalmazva csak az orgona
maradt az eredeti helyén. Lebontották az oltárokat, a szószéket, leszerelték
a keresztút stációit, eltávolították a kazettás mennyezet díszítéseit, és az oldalfalak szekkóit is lefestették. Az utolsó ítéletet ábrázoló szekkóra, amely a Mária-oltár mellett volt látható, már csupán a nyugdíjas korosztály emlékezhet.
Még fénykép sem maradt a több négyzetméteres képről.
1963 márciusában az olvadások következtében nagy mennyiségű belvíz
árasztotta el a falut. Nagymamám kertjét a Táncsics Mihály utca 51. szám
alatt (ma Lenkey utca) teljesen ellepte a víz. A telekhatáron csörgedező patak
kiöntött, a konyhában a kamra felőli oldalon méteres magasságban álltak a homokzsákok. A 8. osztályosok nem jártak iskolába – mi már elég nagyok voltunk ahhoz, hogy segíteni tudjunk a mentésben. Az olvadás nyomán keletkező vízelfolyások és az esőzések miatt egyik este a templomtoronyban Lévárdi
Tibivel félrevertük a harangokat. Bartos Márton plébános a kórusfeljárónál
állt, és irányította az embereket. A Téglás „Pali atya” biciklivel járta a területet, és hozta a híreket. A bajban is összefogott a falu. Pali atya elévülhetetlen
tetteit a falu tanácselnöke és párttitkára is elismerte, köszönetüket fejezték ki
a munkájáért.
Bozóky Gyula elképzelése, hogy a főhajó mellett Mária-kápolna is épülhessen, életében nem valósult meg. Az egyházközség összefogásával a hívek
adományaiból és a Váci Egyházmegye hozzájárulásával mintegy 12 millió forintból 2004–2005-ben épült fel a kápolna. A hívek és a Piarista Szakképző
Iskola diákjai jelentős társadalmi munkát végeztek. Ezúton is köszönetet kell
mondanunk Ország Tibor esperesplébánosnak, aki kimagasló szervezőmunká-
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7. kép. A Mária-kápolna alapjának
kiásása után

8. kép. A homlokzat esti megvilágításban
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val levezényelte az építkezést, és újabb példát
mutatott összefogásból. A Historia Domus
adatai szerint társadalmi munkában (alapásás,
falbontás, falazás, betonozás, villanyszerelés
stb.) összesen 97 fő 545 óra munkát végzett.
Két személyt név szerint is meg kell említenünk: Tóth Sándort, aki a Mária-oltárt és
a kápolna padjait készítette, valamint Váraljai
Istvánt, aki a teljes építkezés főkoordinátora
volt. Isten áldása legyen rajtuk és családjukon.
1924-ben Bozóky Gyula a következőket
írta a templomépítéssel kapcsolatban:
„Eredeti elgondolásom szerint az volt a tervem, hogy ha majd a községben villanyvilágítás
lesz, a templomkereszteket 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.”
Alapítványunk 2007-ben döntötte el, hogy
Bozóky Gyula születésének 130. évfordulójára (2008. április 14.) megvalósítja a templomkeresztek és a homlokzat megvilágítását.
Sajnos a villamosenergia-engedély kiadása
a tervezett határidőhöz képest elcsúszott,
így a kivitelezés és a bekapcsolás csak 2008.
augusztus 20-ára valósult meg. A beruházás
a lakosság és a hívek széles körű összefogásával, Isten akaratából jött létre.
Bruttó költsége 2,4 millió forint volt. A kivitelezés megkezdése előtt hat héttel az adományokból 1,3 millió forint állt rendelkezésre.
Ekkor kértük a hívek támogatását, és minden
vasárnapi misében kihirdettük az adományo-
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zás állását. Így történt ez a hatodik vasárnap
estéjén is, de még mindig hiányzott 150 ezer
forint. Aggodalmaskodtunk a hiány miatt,
amikor a sekrestyében egyszer csak megjelent
egy ötven év körüli ismeretlen férfi, és megkérdezte: mennyi pénz hiányzik még? Mondtam, hogy 150 ezer forint. Benyúlt a zsebébe,
és leszámolt 150 ezer forintot, majd ahogyan 9. kép. A plébánia makettje a közösségi házzal
jött, úgy el is ment. Még a nevét sem mondta meg, hogy a szükséges nyugtát kiállítsuk.
„Névtelen adományként” vettük nyilvántartásba, mintha a perselybe dobta
volna be a pénzt.
2012 májusában megkezdődött a plébánia átépítése. A munkálatok három
ütemben zajlottak:
I. ütem:	A karitász épülete, tárolóhelyiség és fedett gépkocsitárolók (kezdés
2012 májusában – társadalmi munka, ácsmunka).
II. ütem:	A főépület vizesblokkjának kialakítása, iroda leválasztása, akadálymenetesítés (kezdés 2012 júniusában – társadalmi munka,
szakipari munkák).
III. ütem:	Az új közösségi épületrész és a fogadóhall megépítése (kezdés 2013
tavaszán – társadalmi munka és szakipari munka).
A 287 m2 megmunkált terület kezelésére szakipari munkásokat és generálkivitelezőt kellett alkalmazni. Az ellenőrzést az egyházmegye főépítésze végezte, és ő gondoskodott a szakszerűségről. Hagyományainkhoz híven ennél
az építkezésnél is megmutatkozott az összefogás. A hívek pénzadományaiból
a szükséges önrészt az egyházközség fedezte, és körülbelül 50 fő több száz órányi társadalmi munkát végzett (falbontás, tereprendezés, cserepek adogatása
a tetőre stb.). Az építkezés a terveknek megfelelően haladt, így az elkészült
Rumi Tamás Közösségi Házat 2014. február 21-én ünnepélyesen felszentelhette dr. Beer Miklós püspök. Ezúton is köszönetet kell mondanunk Váraljai
Istvánnak, aki az építkezés koordinálásában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Közel hét évi tervezői és szervezői munka után 2014. augusztus 25-én megkezdődött a Bozóky téri templomkert felújítása. Az eseményeknek nagy lökést
adott az a tény, hogy a Bozóky Gyula Alapítvány 680 ezer forintot nyert egy
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10. kép. A
 csoportkép a munka kezdetén készült

pályázaton. Az összeget növények ültetésére kellett fordítani, és feltételként
szerepelt az is, hogy a kertrendezés társadalmi munkában valósuljon meg.
Az újabb összefogás-napra 2014. október 11-én került sor.
Az egyházközség életében az elmúl 90 évben még nem fordult elő, hogy egy
időben egyszerre 118 felnőtt és 11 gyerek dolgozott volna egy közös célért. 800
növényt ültettek el a Bozóky téren. A társadalmi munkára Budapestről, Dunakesziről, Vácról, Alsógödről és természetesen Felsőgödről érkeztek „kicsik
és nagyok, korra, nemre és vallásra tekintet nélkül”. A felújított templomkert
ünnepélyes átadása 2014. november 29-én az új közvilágítás bekapcsolásával
egy időben történt meg.
HISZEM, HOGY ISTEN VELÜNK VAN!
Református társ-egyházközség3

Felsőgöd lélekszáma 1913-ben 1036 fő volt, ebből 895 római katolikus, 85
evangélikus, 37 református és 19 izraelita.4
Az 1910-es évektől Felsőgöd lakossága rohamosan nőtt. Egyre több vallásos
református is költözött az újonnan parcellázott településre. Összejöveteleiket
(istentiszteleti alkalmaikat) a reformátusok előbb házaknál, majd az iskolában
tartották. A felsőgödi református fiókegyház 1921. február 27-én alakult meg
a Váci Református Egyház fiókegyházaként. Kihelyezett lelkésze Sáfár Béla lett.
3
4
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 ízváry Vilmos (szerk.) : Krónika, I. könyv. „Áldjad én lelkem az Urat....” Göd, 2009
V
Láng József: Göd részei és a lakosság felekezeti megoszlása. Gödi Almanach, Göd, 2004,
109. o.
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11. kép. Sütő Endre terve

1922-ben engedélyt kértek a belügyminisztertől, hogy országos gyűjtésbe kezdhessenek
templom építéséhez. 1923-ban megalakult
a templomépítő bizottság a presbitériumban.
1924-ben dr. Szécsi Kálmán akkori földbirtokos
lehetővé tette, hogy az egyház telekhez jusson,
és azon felállíthassanak egy harangot. Az önálló imaház 1924-ben készült el, azon a helyen
áll ma is. Megjegyzem, hogy az 1950-es, 1960as5 években az imaház a Felsőgödi Állami Általános Iskola tantermeként is működött, ide
járt az egyik elsős osztály.
A harangot 1924. március 23-án 10 órakor szentelték. Az ünnepélyes alkalomra
meghívták a püspököt, Nagy Ferenc esperest,
a szomszédos egyház lelkészeit az elöljárókkal, a katolikus egyházat és dr. Szécsi Kálmán
földbirtokost. A harangláb a templom felépítéséig (1938) állt a mai Kálmán és Lenkey
utca sarkán.
1930. augusztus 17-én ült össze a presbitérium az épülő templom terveinek megtárgyalására és a költségvetés megvitatására. A presbitérium úgy döntött, hogy Sütő Endre terveit
fogadja el 27 ezer pengő költségvetéssel.
A templom építése 1934-ben kezdődött
meg.
1937. június 23-án 61 éves korában váratlanul meghalt Sáfár Béla, az Alsógöd–Felsőgöd–Sződligeti Református Fiókegyház váci
alapító lelkésze.
5

Pestmegyei Levéltár, Felsőgöd VB-jegyzőkönyvei

1964. 184. o.
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1937–1938-ban kirendelt lelkészként Pap Béla szolgált a községben.
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése 1937. november 18án határozatban hagyta jóvá az Alsógöd–Felsőgöd–Sződligeti Református
Fiókegyház társegyházként való bejegyzését. Az első lelkésznek Bene Zoltánt
választották.
Az egyházközség egymást követő lelkipásztorai a következők voltak:
Bene Zoltán (1937–1968), Héder László (1968–1993), Szotyori Nagy Gábor
(1993–2010), Sipos-Vizaknai Gergely (2011-től mindmáig).
A felsőgödi református templom közadakozásból épült, és 1939-ben szentelték fel. Itt is megmutatkozott a „felsőgödi módon templomot építeni” elv.
A felszentelés 70. évfordulójára a gyülekezet emléktáblát készíttetett, amely
az építésben jelentős szerepet vállaló személyekről emlékezik meg.
2006-ban a Bozóky Gyula Alapítvány vezetőjeként kerültem kapcsolatba
a református közösséggel. Alapító okiratunk szerint a közösségi élet fejlesztése
is az alapítványunk céljai közé tartozik. Rendszeres résztvevői vagyunk a katolikus szeretetvendégségeknek, és jelen vagyok minden ökumenikus imahét
alkalmain a református, illetve a katolikus templomban. Az ökumenikus imahetek kiváló lehetőséget nyújtanak a két felekezet tagjai számára, hogy jobban
megismerjék egymás életét. A katolikus vagy a református plébánián zsíros
kenyér és lila hagyma mellett megtartott kötetlen beszélgetések ökumenikus
közösségé formálták a gödi híveket.
2009 tavaszán a Városháza udvarán a Civil Tanács 2009. évi támogatási kérelmeinek elbírálására vártunk. Szotyori Nagy Gábor tiszteletes úrral beszélgettem.
Ő a Zenés Áhítat nevet viselő hangversenysorozathoz kért támogatást, én pedig
alapítványunk 2009. évi jubileumi könyvkiadásához vártam anyagi forrást.
– Tudod – vetette fel a tiszteletes –, évek óta itt áll kihasználatlanul a református templom szomszédságában az Iparoskör épülete, miközben se nektek,
katolikusoknak, se nekünk nincs közösségi házunk. Milyen hasznos lenne, ha
az önkormányzat segítségével megkaphatnánk. Igazi ökumenikus közösségi
házat lehetne csinálni belőle.
Sajnos nem így történt, tiszavirág-életű reformcsarnok lett az épületből…
2009 az évfordulók, jeles napok éve volt: június 21-én ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját az alsógödi evangélikus templom; augusztus 16-án 70
éves volt a református templom; augusztus 20-án Göd városi rangra emel-
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kedésének 10. évfordulóját ünnepeltük, szeptember 14-én 85 éves volt a felsőgödi római
katolikus templom. Ezek Isten felsőgödi közösségépítő csodái.
Augusztus 16-án délután ünnepelte felszentelésének 70. évfordulóját a felsőgödi
református templom, az istentiszteleten Sipos
Bulcsú Kadosa esperes szolgált, és a gyülekezet
kórusa közreműködött. A társegyházközség
az évfordulókban gazdag évre készülve egy
12 fejezetes krónika megjelentetését tervezte.
A háromkötetes mű első két könyve a nyár
végére el is készült. Ezt a forrásművet dolgozatomhoz magam is felhasználtam.
2012. április 14-én a felsőgödi református
templomban beiktatták hivatalába a Vizsolyból érkezett lelkészt, Sipos-Vizaknai Gergelyt. A Gödi Körképben V. Pálfai Kinga írt
az ünnepi eseményről:
„Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Pál apostol
Rómabeliekhez írt levelének második részéből a 11. igét vette alapul az igehirdetésben:
»Mert nincs Isten előtt személyválogatás«.
Mint fogalmazott, sem törvénye, sem evangéliuma hirdetésében nem személyválogató
a Teremtő Isten. (…)
»Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos,
alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes
béketűréssel és tanítással« (2Tim 4,2) – csatlakozott a gondolatmenethez Sipos Bulcsú
Kadosa, az Északpesti Református Egyházmegye esperese, aki a megválasztott lelkipásztort beiktatta új tisztébe.

12. kép. A z Iparoskör épülete a felújítás előtti állapotában
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A szertartáson az egyházközségek képviselői megtöltötték a templomot, az Úrasztala körül több mint félszáz lelkész, valamint
a testvérgyülekezetek lelkipásztorai vették
körül a frissen beiktatott lelkészt, valamint
hitves- és szolgatársát. Az elbocsátó vizsolyi közösség, az abaúji lelkészek, a fogadó
társ-egyházközségek képviselői és valamen�nyi megjelent lelkész köszöntést és egy-egy
igével áldást mondott a beiktatási ünnepen.
13. kép. Marton Zsolt esperes
Sipos-Vizaknai Gergely, a hivatalába beikplébános gratulál a lelkész
tatott nagytiszteletű úr pedig azt fogalmazházaspárnak
ta meg, hogy készülve az ünnepi alkalomra,
mindig ugyanoda jutott: mindennek a középpontjában Isten áll. Nem az a lényeg, hogy mit mond a többség vagy a kisebbség, hanem az, hogy mit mond minderre Jézus, mint megfeszített, feltámadott, jelenlévő és eljövendő. Az új gödi református lelkész köszönetet mondott
szüleinek, iskoláinak és tanárainak, feleségének, a vizsolyi közösségnek, hogy
segítették életútján. Az egy évvel ezelőtti gödi és sződligeti megkeresés előzményeire vonatkozóan pedig azt árulta el, hogy éppen a következő igét olvasta
a presbiterek érkezése előtti napon: »Íme, három férfi keres téged: kelj fel, menj
le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!”6
2013-ban a református presbitérium úgy döntött, hogy kibővíti a közösségi
terét, s a „régi” imaházhoz csatolva egy új, emeletes szárny építésével oldja
meg a helyszűke miatti problémákat. Civil és egyházi adományokból meg is
épült az új közösségi ház. Itt is megmutatkozott a hívek és a lakosság összefogása a jó ügy érdekében. A református közösségi ház ünnepélyes átadása még
az idén várható.
Sipos-Vizaknai Gergely lelkipásztor e gondolatokkal így számol be a mai
gyülekezeti életről: „A gyülekezeti életről szóló beszámoló arra késztetett,
hogy újra elgondolkozzam azon és megerősödjem abban, mi is a keresztyén/
6
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keresztény egyház, a gyülekezet célja, küldetése. Nagyon jól összefoglalja ezt
a Szentírásban az Apostolok Cselekedetei 26. fejezet 18. verse, amelyben maga
Jézus Krisztus ad lelki megbízást Pál apostolnak: »Azért küldelek el, hogy
nyisd meg szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából
az Istenhez térjenek; hogy az Énbennem való hit által megkapják a bűneik
bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.«
Az Úr Jézus Krisztus gazdag áldásait tapasztaljuk meg alkalmainkon. Vasárnap délelőtti istentiszteleteinken az igehirdetések egymással összefüggő
sorozatok, ami segítség az igehallgató gyülekezetnek és az igehirdető lelkipásztornak is. Ezzel párhuzamosan két csoportban tartunk gyermek-istentiszteletet, külön az óvodásoknak és külön az iskolásoknak. Az édesanyák a legkisebbekkel kihangosítva hallgathatják az igehirdetést a baba-mama szobában.
(Tulajdonképpen a párhuzamos teremigény miatt kezdődött el a gyülekezeti
termünk bővítése 100 m 2-rel. Az emeleten egy ifjúsági terem is helyet kapott.)
Csütörtök délutánonként bibliaórára gyűlünk össze. Ezeken az alkalmakon
Máté evangéliumát vesszük végig fejezetről fejezetre, az igei bevezető után beszélgetős formában. Kéthetente hétfőnként női kört tartunk, s nagy örömünk-

14. kép. T öbbgenerációs gyülekezeti tábor Tahitótfaluban (2014. július)
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15. kép. A felnőtt konfirmáltak csoportja (2015. május 17.)
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re az ide év elején elindult a férfikör is. Ezekre
az alkalmakra 15-18 férfi gyűlik össze, hogy
elcsendesedve a mi Urunk elé járuljon.
Szerda délelőttönként baba-mama kört tartunk, szombat esténként pedig imaközösséget, ahol húszan-huszonöten imádkozunk
közösen a vasárnapi igehirdetések áldásaiért
és közösségünk lelki életéért. A gyermekkonfirmáció mellett minden esztendőben van
felnőtt konfirmanduscsoportunk is. 2015ben 21 felnőtt tett konfirmációi fogadalmat.
A hétvégéken tartjuk a Pic-ifit alsó tagozatosoknak, a Kis-ifit felső tagozatosoknak és
az Ifjúsági órát. Havonta változó helyszínen,
családi otthonokban gyűlünk össze a „Családos házi bibliakörre”, ahol a házasságról és
a gyermeknevelésről beszélgetünk a Szentírás
fényében. Ezzel párhuzamosan gyermekeink
az Örömhír Klubban vannak, ahol korosztályuknak megfelelően hallgathatják az Evangéliumot.
Nyaranta egyhetes napközis gyermektábort
tartunk, illetve családos tábort is. Ez utóbbi
alkalmával a családok együtt elutaznak öt
napra egy előzetesen kiválasztott lelki konferenciaközpontba.
Igyekszünk nagy figyelmet fordítani a beteg- és családlátogatásokra, valamint a keresztelői és a házasságkötésre felkészítő beszélgetésekre.
Évente szervezünk úgynevezett „evangelizációs heteket” (új életre hívó és hitmegújító
alkalmakat). Ezeken meghívott vendég igehirdetők szolgálnak.
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Gyülekezetünk honlapján vasárnaponkénti frissítéssel meghallgathatók, illetve letölthetők az igehirdetések. Iratterjesztésünkben kaphatók Bibliák, különböző témakörökben megjelent keresztyén irodalom és CD-lemezeken az igehirdetések, gyülekezeti könyvtárunkban pedig mindezek kölcsönözhetők is.”
Mindezekért egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo Gloria!

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 7
Felsőgöd lélekszáma 1913-ban 1036 fő volt, ebből 895 római katolikus;
85 evangélikus, 37 református és 98 izraelita.8
A falu megalakulásakor az evangélikus hívők a csomádi evangélikus gyülekezethez tartoztak, és Holéczy János (1897–1929) volt a tiszteletes, majd
1916-1949 között Vácról Sommer Gyula (1901–1951). 1949 óta Dunakesziről
az alábbi lelkészek szolgáltak:
Mezei József (1931–1950), idősebb Blázi Lajos (1951–1954), Matuz László
(1954–1966), Bolla Árpád (1966–1980), Bohus Imre (1980–1988), Nyírő Olga
(1988–1995), Mónus László (1995–1999), illetve Kovács László (1999–2010).
2010-től Chikán Katalin a gyülekezet lelkésze.
A felsőgödi gyülekezet az 1920-as, 30-as években kezdett fejlődni. Helyzetüket nehezítette, hogy – templomuk nem lévén – sokáig az iskolában (ma
óvoda a Lenkey utcában), illetve családoknál tartották istentiszteleteiket. Egy
1932-es feljegyzés szerint istentiszteletre havonta kétszer, az iskola egyik tantermében gyűltek össze, ahol oltárt alakítottak ki.
A vasút mellett, a Sport utca 7. szám alatt lévő telek eredetéről ellentmondóak
a források a Gödi Almanach 2003. és 2004. évi köteteiben. A legfrissebb információk az építési engedélyt intéző ifj. Barcs Lajostól származnak. Az ő szóbeli
közlése szerint Rávelhoffer néni ajándékozta a gyülekezetnek a 152 négyszögöles
telket. Az imaház a 70-es években épült Bolla Árpád lelkészi szolgálata idején.
Mivel az akkori egyházpolitika nem engedte templom vagy imaház építését,
ezért idősebb és ifjabb Barcs Lajos „lelkészüdülő” építésére szereztek engedélyt
 óthné Barcs Ágnes: A csomádi (gödi) evangélikus egyházról. Gödi Almanach, Göd, 2004,
T
92. o.
8
Láng József: Göd részei és a lakosság felekezeti megoszlása. Gödi Almanach , Göd, 2004,
109. o.
7
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16. kép. Látogatás Mohorán. Pihenés
a Tolnai Klári Emlékház
udvarán
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hivatalos úton. Jelenleg is csupán a kis torony és
ormán a Luther-rózsa mutatja, hogy nem nyaraló, hanem imaház áll itt.
2007 májusában pünkösdre készülve a dunakeszi-gödi és a sződligeti gyülekezet
kirándulást szervezett Nógrád megyébe.
Emlékszem, gyönyörű nap volt. Körülbelül hatvanan lehettünk. Egy légkondicionált
busszal mentünk, több család pedig személy
autóval utazott. Első megállónk a Bánki-tónál
volt, azután Balassagyarmaton meglátogattuk
a Palóc Múzeumot. Ezt követően Mohorára utaztunk, ahol megnéztük a Tolnay Klári
Emlékházat. Feledhetetlen emlékként maradt
meg bennem az idegenvezető lelkes előadása
a művésznőről. Gyönyörűek voltak az eredeti
ruhák és a különböző használati tárgyak. Természetesen az ebédről sem feledkezhettünk
meg: finom gulyásebédet kaptunk. Ezúton is
köszönet a közösségteremtő szolgálatért: körülbelül hatvan emberre főztek, és senki sem
maradt éhes.
Ebéd után Csesztvén megtekintettük
a Madách Imre Múzeumot, amelyet kifejezetten a mi kedvünkért nyitottak ki. A kiállítás és a park gyönyörű volt, de az épület
már felújításra szorult. (Azóta 2012-ben elkészült az épület teljes rekonstrukciója, és a kiállítást is megújították – a szerk.) A nap végén
Balassagyarmaton orgonajátékot hallgattunk
az evangélikus templomban, így zártuk a tartalmas együttlétet. A közös kirándulás óta
az ökumenikus alkalmakkor ismerősként,
testvérként üdvözöljük egymást.
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Veszelik János

Felsőgöd elmúlt századának
cserkésztörténete
„Isten! Haza! Embertárs!”

A

brit hadsereg altábornagya, a népszerű katonai szak
író, Lord Baden-Powell 1908 januárjában hirdeti ki
a cserkészmozgalom megalakulását. Alig négy évre
rá, 1912-ben létrejön a Magyar Cserkészszövetség. Felsőgö
dön a református ifjúság 1926-ban alapította a 930-as számú
Megyercsy Béla (1879−1925, a magyar cserkészet egyik meg
alapítója) cserkészcsapatot, míg a katolikus ifjúság 1929-ben
a 801-es számú Losonczy István (Temesvár védője 1552-ben)
cserkészcsapatot.
A cserkészet a kor egyik legnagyobb pedagógiai mozgalma
volt. Az alapító megfogalmazása szerint célja az istenhitre és
a lelkiismeretre épített jellemnevelés, az egészséges testedzés
és a gyakorlati ügyességfejlesztés által a cserkésztörvények és
a cserkészfogadalom alapján jó, azaz hasznos és értékes állam
polgárok nevelése.
A mélyen vallásos szellemiségű református ifjúsági szövet
ség, a 930-as számú Megyercsy Béla cserkészcsapat első pa
rancsnoka Kőrös Viktor cserkésztiszt volt, egészen a harmincas
évek végéig, majd Bene Zoltán tiszteletes vette át a parancs
nokságot 1948-ig, a hazai cserkészmozgalom betiltásáig.
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A csapatlétszám őrsökre tagozódva (6-16 éves kor között: apródok, 17-18 éve
sen: roverek) 60-70 fő közt mozgott. A csapat otthona a református imaház
végén lévő külön helyiségben volt. Bibliaórákat tartottak, aktívan rész vettek
az egyházközség életében, az ünnepségek lebonyolításában. Sokat kirándultak
a közeli hegyekben, gyakorolták a tábori élet feladatait.
A második világháború alatt az otthonban a szovjet katonák autójavító-mű
helyt üzemeltettek. Az elvonulásuk után a helyiség rendbehozatala nem volt
egyszerű dolog. Folytatódott a szokásos cserkészélet, sőt vízi cserkészettel bő
vítették a foglalkozásokat. Közös táborozásokon vettek részt alsógödi, sződli
geti, váci fiútársaikkal és leánycsapatokkal. Később a roverek vezetője Csiszár
Gyula lett, akit évtizedek múlva az ökomenikus felsőgödi csapat parancsnoká
nak neveztek ki. A negyvenes évek végén már csupán félhivatalos kirándulá
sok szervezésére volt lehetőség.
A helyi római katolikus egyház 1929 nyarán kezdte szervezni a 801-es szá
mú Losonczy István cserkészcsapatot, amelynek első parancsnoka Bendász
János volt. December 1-jén volt a fogadalomtétel, a zászlóavatás, valamint
a templom falán a csapat által készített hősi emléktábla ünnepélyes leleple
zése. 1930 tavaszán idősebb Bécsy Elemér iskolaigazgatót bízták meg a csa
patvezetéssel.
A foglakozásokat péntekenként tartották az iskolában erre kijelölt tanterem
ben. Az összejöveteleket imával kezdték és fejezték be. A cserkészek fokoza
tosan ismerték meg a község történetét, nevezetességeit, a környék szépségeit.
Kisebb kirándulások keretében a helyszínen ismerhették meg a növényeket,
az állatokat, a térképismeret gyakorlati tudományát, melyek a későbbi cser
készpróbákra készítették fel őket. Ezek a tapasztalatok elengedhetetlen fel
tételei voltak a többnapos táborozásokon való biztonságos részvételnek is.
A cserkészév – az iskolaévhez hasonlóan − szeptembertől június végéig tartott.
A megfelelő korhatár elérése után a cserkésszé váláshoz újoncpróbát kellett
tenni. Ennek főbb pontjai: a cserkésztörvények, a nemzeti jelvények, a Him
nusz és a Szózat ismerete, egészségvédelem, játékok, kirándulási szabályok
betartása, térképismeret, környezetismeret, főzés, csomózási tudnivalók, alaki
kiképzés. Az őrsi órákon ezeket az ismereteket sajátították el.
Az első években anyagiak és felszerelés hiányában csak néhányan vehettek
részt meghívásos táborozásokon. 1931-ben megkezdődött az idősebb tagok
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segédtiszti kiképzése, a táborozás-előkészítő és -lebonyolító tudományok el
sajátítása.
Nagy megtiszteltetés és élmény volt, hogy egy nyolc, kiképzett tagból álló
őrs részt vehetett a Gödöllőn megtartott IV. Cserkész Világdzsembori táboro
zásán. Bécsy Károly vezetésével az otthon maradottak is meglátogathatták a tá
bort. A fiatalabb farkaskölykök (8-12 éves korig) létszáma is szépen növeke
dett, így 1934-ben külön táborozáson vehettek részt Felsőpetényben.1935-ben
a vízi cserkészraj táborozására is sor került a Dunakanyarban. Évente bejárták
a környékbeli hegyes vidékeket, a Naszályt, Szandavárt, Csővárt és Zagyva
rónát. 1943−1944-ben először a vezetők közül, majd az idősebb cserkészek
közül többen bevonultak katonának. Sajnos öten sohasem tértek vissza, hősi
halottakként őrizzük emléküket.
A háború után 1945-től nehéz helyzetbe került a mozgalom az 1948. évi
megszüntetésig, a háború okozta veszteségek és az itt is kötelezően végrehaj
tandó igazolási procedúra után. A vérveszteség katasztrofális volt. A naplóbe
jegyzések és a visszaemlékezések alapján 50-60 cserkész, illetve farkaskölyök
vett részt a 801-es csapat munkájában. Az 1946-ban újjáalakult csapatban
mindössze heten maradtak a háború előtti cserkészekből. Ekkor az igazolt
csapatlétszám 35 cserkész volt.
Az iskolához hasonlóan idősebb Bécsy Elemér itt sem folytathatta tevé
kenységét. Az új parancsnok idősebb Málnási János, majd Hajnal Ferenc, végül
1947 szeptemberétől egészen az 1948. szeptemberi megszűnéséig Léh Ernő
volt. A fenntartó testület dr. Antal Pál esperesplébános vezetésével ismét a Fel
sőgödi Római Katolikus Egyházközség.
A megmaradt csapatnapló alapján ebben az időben Elek István cserkész
tiszt a parancsnokhelyettes. Segédtisztek: Bartos Károly, Csiszár Gyula, Jankai
László, Kishonti István és Kővári Károly.
Az őrsvezetői feladatokat Csóka Sándor, Kökény József és Tuskó László látták
el, akik Sződligeten egy elméleti és gyakorlati táborozáson sikeresen levizs
gáztak.
Az 1929-ben készült csapatzászlót nem használhatták, mert annak jobb
oldalára az ezeréves Magyarország képét és a koronás címert hímezték rá.
Új zászló készítésére már nem került sor, a kifogásolt képet megfelelő színű
selyemmel fedték le.
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A csapat tagjai féltették
a zászlót, amely addig az egy
kori Leventeotthonban volt.
Megbízták Jankai Lászlót és
Kökény Józsefet, hogy he
lyezzék biztonságba. Vigyék
el dr. Antal Pál római kato
likus plébánoshoz, s kérjék
meg, hogy rejtse el. A plé
bános teljesítette a kérést,
de nem árulta el, hová tette.
A plébános 1951-ben elhunyt.
1. kép. A
 z eredeti zászlónk
Ther János mesélte, hogy
1991-ben Lugosi György
a templomban segédkezett, a gyóntatószék felett a régi papi ruhákat pakolta,
és ott megtalálta a zászlót. Nemsokára a cserkészcsapat újjáalakulási találko
zójára jöttek össze a magyarkúti dalosháznál, és nagy meglepetésükre Kún
Tibor elővette a rég elfelejtett zászlót. Jelenleg megint a plébánián van, és arra
vár, hogy méltó helyre kerüljön.
1948 szeptemberében a magyarországi cserkészmozgalmat betiltották.
A csapat tagjainak egy része még 1949−50-ben is tartott egy-egy nem hivata
los kirándulást a 930-as cserkészekkel együtt, de ez már baráti találkozónak
számított.
A baráti kapcsolatokat az évek során fenntartották, és ez is hozzájárult
az 1991-es, viszonylag gyors újjáalakulásához. Előzetes szervezésként 1991.
szeptember 14-én Magyarkúton negyven öregcserkész jött össze. Dr. Bécsy
Elemér az 1929-1944 közötti időszakra emlékezett vissza, Kishonti István
az 1944 utáni eseményeket idézte fel, és örömmel számolt be a múltból meg
mentett csapatzászlóról, cserkészereklyékről. Megállapodtak az újjáalakulás
ról. Segítségül kérték fel Sütő Istvánt, a 930-as csapat egykori tagját, aki ekkor
a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) alelnöke volt.
Iránymutatása alapján 1991. november 17-ei keltezéssel a 378. sorszámon,
továbbra is 801-es számú Losonczy István cserkészcsapat néven, ökomenikus
kiscserkész-, cserkész-, leánycserkész-, öregcserkészcsapat újjáalakulására kap
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2. kép. M
 agyarkút – 1991

tak engedélyt három évre, majd a véglegesítés
is csakhamar megtörtént. A fenntartó testület
ismét a Felsőgödi Római Katolikus Egyház
község lett, az elnöki tisztséget pedig Szecsődi
Péter plébános vállalta. Csapatparancsnoknak
Veszelik Jánost választották. 1991. december
8-án a felsőgödi római katolikus templomban
32 öregcserkész újította meg fogadalmát.
1992. március 7-én a Németh László Ál
talános Iskolában tartott toborzás eredmé
nyeként 27 fiú és lány cserkészjelöltet sike
rült beszervezni, akik örömmel vettek részt
a cserkészéletet előkészítő kirándulásokon és
3. kép. K iscserkészek fogadalomtétel az őrsi életet kialakító foglalkozásokon. Hu
után dr. Bécsy Elemérrel, Sütő szonegy kiscserkész fogadalomtételére 1992.
Istvánnal és az oktatóikkal
november 14-én került sor. A fiatalok kikép
zését öregcserkészek irányították. Az azonos
elveket és elvárásokat Mácsai József sikeres koordinálása biztosította.
Az öregcserkészek aktívan részt vettek 1993. január 9-én a 80 éves MCSSZ
országos ünnepségén, 1993. augusztus 30-án a gödöllői IV. Cserkész Világ
dzsembori 60 éves emléktáborán, valamint a helyi öregcserkész rendezvénye
ken, s képviselték a csapatot az állami ünnepeken. Időközben Süveges István
plébános a fenntartó testületet átszervezte, elnöknek Lugosi György öregcser
készt jelölte.
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Az öregcserkészek adományaiból új csapatzászlót készítettek 1995-ben,
a zászlószentelést március 15-én tartották meg.
Ekkor Veszelik János lemondott a csapatparancsnokságról, és Csiszár Gyu
lát választották meg utódjául. Az 1995-ös év fontos eseménye volt a 801-es
Cserkész Híradó decemberi megjelenése, mely Bea István, majd ifjabb Bednárik
István szerkesztésében jelent meg. A kiadványból 2003-ig összesen 14 lap
szám, évente változó gyakorisággal jelent meg.
Évente rendszeresen szervezték a kirándulásokat, nagytábort a budai és a pi
lisi hegyekbe, környékbeli nevezetességekhez, esetenként gyalog- és kerékpár
túra formájában.
Az ifjú cserkészek aktív közösségi élete, a sikeres táborozások 11 éven át tar
tottak, ám akkor befejezték. De felhívták a figyelmet arra, hogy a fogadalom
egy egész életre szól, és nem szabad elfelejteniük a napi egy jótettet sem!1
2004-től a 801-es Öregcserkész Híradó vette át a stafétabotot. 2006 decem
berében jelent meg az utolsó szám.
1997-ben a Sződ községiek is csatlakoztak a gödi 801-es számú Losonczy
István cserkészcsapathoz, „Sződ község raja” néven. Tisztjeink hathatós se
gítségével május 3-án a kiképzett sződi cserkészek letették fogadalmukat, és
azóta minden jelentősebb programon rész vesznek.
1999. augusztus 4-én volt a 801-es számú Losonczy István cserkészcsapat
70 éves jubileumi emlékkiállítása, amelyet Sütő István, a kiállítás főszervezője
nyitott meg. 25 tablón mutatták be 70 év anyagát. Látható volt a régi és az új
csapat, a raj- és az őrzászlók. A kiállítás anyagának alapját Gergelyi Arisztid
gyűjteménye képezte. Érdekes színfoltot jelentettek Sütő Istvánnak a világ
minden részéről származó cserkésznyakkendői és nyakkendőgyűrűi.
2003. augusztus 31-én volt Pilismaróti Bozóky Gyula − Nagyréti Tamás öreg
cserkész által tervezett − márvány emléktáblájának ünnepélyes felavatása,
melynek költségét a cserkészek önkéntes adakozásából és a gödi egyházközség
adományozásából fedezték.2 Ugyanezen a napon gödi öregcserkész-találkozó
is volt, amelyen rész vettek a Bozóky család tagjai is.
2006. augusztus 26-án a 930-as számú Megyercsy Béla cserkészcsapat meg
1
2
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 agyréti Tamás: Pilismaróti Bozóky Gyula emléktáblája. Gödi Almanach, Göd, 2003. 444. o.
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alakulásának 80. évfordulója
alkalmából emléktáblát he
lyeztek el a református ima
ház falán.3
2006
decemberében
Csiszár Gyula lemondott
a parancsnokságról, és ideig
lenesen Sütő István vállalta
a vezetést addig, amíg nem
találnak nála fiatalabb sze
mélyt.
Csiszár Gyula 2008-ban
4. kép. A
 gödi öregcserkész-találkozón készült
elhunyt. Gergelyi Arisz
csoportkép
tid alsógödi öregcserkész
parancsnokhelyettes a ve
zetőség összehívása nélkül
a szervezetet jegyzőkönyvileg
feloszlatta, és ezt bejelentette
a Magyar Cserkészszövet
ségnek. A nála lévő eszközök
és relikviák egy részét a váci
Piarista Gimnázium cser
készcsapatának ajándékozta,
másik részét a csapattagok
között szétosztotta.
A felsőgödi öregcserkészek
levelet írtak a Magyar Cser
5. kép. S ütő István leleplezi az emléktáblát
készszövetségnek, hogy ők
nem akarnak megszűnni, de
választ nem kaptak.
Ekkor a felsőgödiek újra megválasztották Veszelik Jánost csapatvezetőnek.
Minden március 15-én megkoszorúzzák a római katolikus templom falán lévő
3

Vízváry Vilmos: A gödi reformátusok elmúlt 100 éve. Almanach, Göd, 2009. 252. o.
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6-7. kép. A
 fényképek és Nagyréti
Tamás emléklapja tanúsága
szerint még 2012-ben is
volt öregcserkész-találkozó
Magyarkúton.

8. kép. Nagyréti Tamás, Veszelik
János, Pásztélyi Miklós, Csóka
Sándor, Farkas Márton és
Varga Aurél
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emléktáblát. Az év májusában, a Madarak és
fák napján találkozót tartottak a magyarkúti
Irma-forrásnál, augusztusban pedig csapat
gyűlést hívtak össze. Mindezekről számos
fénykép készült. Nagyréti Tamás emléklapo
kat készített a jelenlévők számára.
A 2015. március 15-ei koszorúzáson
az öregcserkészek képviseletében Veszelik
János és Kökény József vett részt, majd beje
lentették az öregcserkészcsapat végleges meg
szűnését.
Köszönöm Kökény Józsefnek és Láng
Józsefnek, hogy a cserkészmúltról szóló írásom
összeállításában segítettek. Végezetül sorai
mat a cserkészek hitvallásával és köszöntésé
vel zárom:
„ISTEN! HAZA! EMBERTÁRS!”
„JÓ MUNKÁT! LÉGY RÉSEN!”
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Láng József

A felsőgödi önkéntes tűzoltóság
Civil összefogás az élet és a vagyon védelmében

M

agyarországon már Szent István korától kezdve jelentek meg tűzvédelmet érintő királyi rendeletek.
II. József 1788-ban adta ki híres tűzvédelmi pá
tensét. Ezt követően csak száz évvel később fogalmaztak meg
újabb rendeletet a tűzvédelemmel kapcsolatban. Az 1888-as
belügyminiszteri rendelet előírta, hogy minden községnek
tűzoltóságot kell működtetnie, amelyeknek szervezeti felépítését, jogait, működését, költségvetését szintén szabályozta.
A KEZDETEKTŐL A II. VILÁGHÁBORÚIG (1910–1944)
Felsőgöd-telepen 1907 júliusában tették meg az első kapavágást, és decemberben megalakult a Felsőgödi Családotthon
Telepeseinek Egyesülete. 1909 februárjában létrejött a Felsőgöd és Környékének Takarék- és Házépítő Szövetkezete.
A helyi tűzoltóság szükségessége az 1909. július 4-én tartott
nyári ünnepségen vetődött fel először, amikor is tűzifecskendő-vásárlásra adakozott Szécsi Kálmán, Hajcsi György, Héder
Lajos, Heyek Ede, Schönberger Lajos, Waltz Gáspár, a község
földbirtokosai és az egyesület vezetőségi tagjai.1
1

 eyek Ede (szerk.): Felsőgöd és Környéke. Társadalmi és közgazdasági
H
közlöny. Felsőgöd, I. évf. 1. szám, 1909. szeptember 15. 6. old.
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1. kép. A
 Felsőgöd és Környéke híradása a tűzoltóság
megalakulásáról

2. kép. A
 testület alapítója, Lászlóffy Emil

2
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Rövid idő múltával, 1910.
június 26-án megalakult
a Telepesek Önkéntes Tűzoltó Testülete.2 A tűzoltótestület alapító, pártoló és működő tagokból állt. Az alapító
tagok egyszer s mindenkorra
30 korona, a pártoló tagok évi
4 korona tagsági díjat fizettek.
A testület létrehozása,
személyi és tárgyi feltételei
nek megszervezése főként
Eisler (Lászlóffy) Emilnek
(1884−1970)
köszönhető.
Kezdetben elnökként, majd
titkárként egészen az 1970ben bekövetkezett haláláig
tevékenykedett.
A megalakulást követően
az Önkéntes Tűzoltó Testület elnöksége az összegyűjtött
pénzből és egy 10 év alatt
törlesztendő kölcsönből megvásárolhatta Köhler István
tűzoltószerelvények gyárától
(Budapest, Kőbánya) az első
tűzifecskendőt, lajtos kocsit,
továbbá létrákat és egyéb
eszközöket, valamint a 12
önkéntes tűzoltó részére csá-

 eyek Ede (szerk.): Felsőgöd és Környéke. Társadalmi és közgazdasági közlöny,. Felsőgöd,
H
II. évf. 7. szám, 1910. július 2. 4. old.
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kót, csákányt, nyári zubbonyt, övet és nadrágot. A tűzifecskendőt és a többi
eszközt 1910-től 1912-ig ideiglenesen a Bittmann-féle épületben (ma bölcsőde) tárolták. A végső elhelyezéshez egy tűzoltószertár és őrségi épület vált
szükségessé, ezért kérték a „tisztelt közönség” szíves támogatását pénzben és
építőanyagbeli adományokban.
Az 1911-ben és 1912-ben tartott nyári mulatságok bevételei – az évente esedékessé vált tőketörlesztés és kamat befizetésén felül − lehetővé tették, hogy
az Önkéntes Tűzoltó Testület a működő tagok és mások személyes összefogásával az Erzsébet téren (ma Bozóky Gyula tér) egy kisebb méretű tűzoltószertárt és őrszobát építhessen. A Magyar Királyi Belügyminisztérium a testület
alapszabályait a 45990/910. számon jóváhagyta.3
1911 áprilisában felvették
a testületet az országos és vármegyei tűzoltószövetség kötelékébe, amelyben a működő
tagok betegség- és balesetbiztosításban
részesültek.4
Annak ellenére, hogy az I.
világháború idején a működő
és tagsági tagok hadba vonulása folytán az Önkéntes
Tűzoltó Testület felbomlott
és a szerelvények nagy része
is elveszett, meg kell említe3. kép. A Köhler-féle tűzifecskendő
ni, hogy a testület anyagi kötelezettségeinek mindenkor
pontosan eleget tett, és 1919-ben minden tartozását kifizette. Október 24-én
Eisler Emil testületi tag bejelentette, hogy a tűzifecskendő hátralékos vételárát
a szállítónak kifizette.5
 udapest Környéke. Felsőgöd. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Budapest, III. évf. 6.
B
szám, 1911. június 2. 5. old.
4
Budapest Környéke. Felsőgöd. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Budapest, III. évf. 5.
szám, 1911. május 8.
5
PML V.1037 C/a Képviselő-testületi iratok, 1. kötet 1919-1923. 20. old.
3
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A Tanácsköztársaság alatt
és az azt követő években
a községi képviselőtestület
többször foglalkozott az Önkéntes Tűzoltó Testület újjászervezésével. Az 1923-ban
kiadott szabályrendelet alapján végül 1924-ben alakult
újra a testület, Traum József
parancsnoksága mellett.6
A Váci Járási Tűzoltó Parancsnokság ellenőrzési megállapításai alapján a vármegye 4. kép. K özépen Krenedits Imre (főjegyző 1927-től 1930ig), mellette Traum József (parancsnok 1924-től
utasítására a hiányzó és hasz1944-ig), Bittmann István alparancsnok, balszélen
nálhatatlan
felszereléseket
ül Steuer Sándor szakaszparancsnok
1928-tól 1932-ig a községi
költségvetés terhére pótolták,
a tűzoltó-berendezéseket felújították.
A tűzoltószertárt 1930-ban bővíteni kellett, mert a tűzoltófecskendő lajtja,
amit öntözésre használtak, nem fért be a szertárba.7 A személyi állomány minőségi utánpótlása érdekében Bittmann István alparancsnok, aki leventeoktató
is volt, a leventéknek tűzoltókiképzést tartott.8
1936-ban a piactéren mászótornyot építettek, mely egy emeletnyi magasságban történő tűzmentési gyakorlatokra is alkalmas volt.9
1941-ben a felsőgödi testületben 3 tűzoltó tiszt, 8 altiszt és 17 legénységi
állományú tag volt.
 ML V.1037 C/a Képviselő-testületi iratok, 1. kötet 1919-1923. (102. kgy. 2242/923.kig. sz.
P
határozat)
7
PML V.1037 C/a Képviselő-testületi iratok, 2. kötet 1924–1930. 69 kgy. /929. 08. 22.
8
PML V.1037 C/a Képviselő-testületi iratok, 3. kötet 1931–1934. 108/1932. kgy.
9
Dunavidék. Alsógöd, Göd, Felsőgöd és Sződliget Községpolitikai és Társadalmi Riportlapja. Sződliget, II. évf. 2. 1936. február 22. .2. o.
6
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5. kép. K özépső sor: Szabó Gyula, Pecsenka Károly, Millin, ifj. Grűner Dezső, Romvalter, Artner,
Csabon, Steuer Sándor, Földvári, Balázsovits János Ülő sor: Sárközi, Bittmann István alpk.,
Traum József pk., Matirko Ervin (főjegyző 1933-tól 1936-ig), Szerencsés… (Steuer András
visszaemlékezése)

A FELSŐGÖDI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ TESTÜLET A II.
VILÁGHÁBORÚ UTÁN
A háború alatt a felsőgödi szertárat kifosztották, a felszerelések és a ruhák nagy részét
elvitték. Gyarmati (Grűner) Dezső önkéntes
tűzoltó százados vette át a parancsnokságot,
és a testület tagságával együtt megpróbálták
működőképessé tenni a tűzoltáshoz szükséges
felszereléseket.
1947-től Gyarmati Józsefet (1936−1992) nevezték ki parancsnokhelyettesnek.10
10

Gyarmati József: A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó

Testület története. 1973. (kézirat)
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Gyarmati Dezső 1955-ben
Vecsésre költözött, de még
évekig segítette az itteni tevékenységet. A parancsnokságot Steuer Sándor addigi
szakaszparancsnok vette át
1970-ig.
A testület működését egységkönyvekben rögzítették,
melyek sajnos csak 1958 januárjától maradtak fenn.
Az egységkönyvekben a tagok nyilvántartása mellett
a folyamatos gyakorlásokat,
a tűzmegelőzési ellenőrzések
6. kép. 1 950. április 4. Balról a második Steuer Sándor
tapasztalatait, a tűzeseteket,
(parancsnok 1955-től 1970-ig), mellette Gyarmati
az ár- és belvízvédelmi tevé(Grűner) Dezső (parancsnok 1947-től 1955-ig)
kenységet, valamint a tűzoltóversenyek eredményeit jegyezték fel.
Időszakonként fiú és leány tanulók is rész vettek a testület munkájában és
a versenyeken. 1948 és 1970 között járási, megyei szinten 20 alkalommal szereztek I-II. helyezést a felnőtt és ifjúsági csapatok.
1970. július 1-jétől Alsógöd és Felsőgöd községeket összevonták Göd nagyközség néven. Még az év végén Steuer Sándor lemondott és nyugdíjba vonult.
A megbízott parancsnok Gyarmati József lett. 1972-től a tűzoltótestületek
a helyi tanácsok irányítása alá kerültek. Ekkor összevonták az alsógödi és a felsőgödi tűzoltószervezeteket, s az új testület a felsőgödi telephelyen működött
Gyarmati József százados irányításával.11
1975-ben az Önkéntes Tűzoltó Testületet egyesületté szervezték át.12 Így
az önkéntes tűzoltó tevékenységet a továbbiakban a mai szóhasználattal élve
J egyzőkönyv az Alsó- és Felsőgödi Önkéntes Tűzoltótestületet egyesítő és új vezetőségválasztó közgyűlésről, 1972. február 20. napján.
12
4/1974. (VIII. 1.) sz. BM rendelet
11
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egy civilszervezet látta el, s ezzel megszűnt a hatósági jogköre. Helyzete
a pénzügyi lehetőségek és az intézkedési hatékonyság hiányában erősen leromlott. Taglétszáma az összevonás ellenére sem érte el a kívánt mértéket.
A község testületi jegyzőkönyvei és a hitelesnek számító visszaemlékezések
alapján a 85 éven át tartó működés alatt valószínűleg a száz főt is meghaladó
tagok közül többen emberöltőnyi időt töltöttek önkéntes tűzoltói szolgálattal.
Több mint 50 évet vagy közel annyit Lászlóffy (Eisler) Emil, idősebb Gyarmati
(Grűner) Dezső és fia, József, Mészáros István, Berencsi István, Steuer Sándor,
ifjabb Gyarmati (Grűner) Dezső, Szimcsák István. Közel 40 éves szolgálat volt
Juhász Sándor, Csillag József, Richter József és idősebb Szabó Sándor háta mögött.
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján működésük utolsó 30 évében
111 tűzesetet jegyeztek fel, melynek fele avaron, illetve lakóépületekben keletkezett. A nagy értékű károsodást – időben történő jelzés esetén − egy-két
kivétellel mindig sikerült megakadályozni.

7. kép. 1 989–1990: Az új egyenruhában Hátsó sor balról jobbra: ifj. Szabó Sándor, Mészáros
István, Berencsi István (parancsnok 1992-től 1993-ig), Gyarmati József (parancsnok 1972től 1992-ig) Szimcsák István, Csillag József (elnök 1973 és 1975, valamint 1988 és 1995
között), Rák János. Guggoló sor balról jobbra: Szabó Sándor (1948), Székely László, Román
Tibor, Hohner Miklós
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A rendszerváltás után az egyesület helyzete tovább romlott, az önkéntes
tűzoltóság a megszűnés határára került. 1992-ben Gyarmati József elhunyt,
a parancsnokságot az egykori alsógödi parancsnok, Berencsi István vette át.
Lemondása után Gyarmati Sándor lett az elnök. Az utolsó években az ügyeket
Csillag József elnök intézte az 1995. évi utolsó összejövetelig.13
Húsz évvel később, 2015-ben civil összefogással, mindazok részvételével,
akik fontosnak tartották a település életében az egykori önkéntes tűzoltók
munkáját és tevékenységét, létrejött az Önkéntes Tűzoltók Emlékhelye és állandó helytörténeti kiállítása.

8. kép. A Tűzoltó Emlékhely ünnepélyes átadásán a pomázi tűzoltózenekar is tisztelgett
az elődök emléke előtt

13
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Gödi (Felsőgödi) Nagyközségi Tűzoltó Egyesület (Testület) egységkönyvei:1957-1972,

1973-1979, 1980-1992 .06.,1992 .07.-1995. 05.

EGÉSZSÉGÜGY

Dr. Benedek Csaba

A felsőgödi egészségügy története
Megemlékezés az egészségügyi ellátásban részt vevő
szervezetekről és személyekről

ORVOSOK
korábban Sződhöz tartozó Felsőgöd betelepülése 1907 júliusában kezdődött meg. Az első években
sem orvos, sem bábaasszony nem működött helyben.
A körorvos székhelye Váchartyánban volt, ahol se telefon, se
távírda nem állt rendelkezésére. Az orvosnak az 5-15 kilométeres utat szükség esetén gyalog vagy szekéren kellett megtennie, így előfordult, hogy két évig sem járt a telepen. Bábaas�szonyt Vácról vagy Sződről hívtak Felsőgödre.
1910-ben dr. Nemes József hidegvíz-gyógyintézetet létesített
a Kertvárosban, a Jókai (Jósika) utca 9-ben.
Az orvosi ellátás továbbra sem volt megoldva, a gyermekek
himlőoltását is a váchartyáni dr. Hásenfeld Zsigmond körorvos
végezte el.
1912-ben Sződ község elöljárósága a helyben lakó dr. Nagy
Sándort bízta meg a körorvosi teendők ellátásával, gyógyszerellátási kötelezettséggel együtt. Az ő halála után 1921. augusztus
23-val dr. Simák István körorvos és dr. Domonkos Sándor látták
el az 1915-ben önállósult település orvosi teendőit.
1922. november 30-tól dr. Háden Pál lett a körorvos
Felsőgöd, Alsógöd és Sződ községekben, egy rövid ideig

A
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dr. Kovács Ferenccel együtt,
de 1924-ben már önállóan
dolgozott. 1931-ben Háden
dr. mellett dr. Miskolczy Leo
is praktizált. Dr. Háden Pál
(1891–1952) az I. világháború kitörésétől a forradalomig
katonaorvosként
szolgált,
megkapta a Károly-csapatkeresztet és a sebesülési érmet két pánttal. Orvos
főhadnagyként szerelt le.
Asszisztensnője a felesége
volt, s mivel a férj nem bírta
a vér látványát, minden sérü1. kép. A
 hidegvíz-gyógyintézet stílusos épülete még
lést a feleség látott el. A 40ma is áll
es években a Posta betegbiztosító orvosa is volt, összesen
három évtizedig szolgálta a felsőgödi lakosságot. Itteni működése alatt megalapította
a Felsőgödi Kaszinót. Időnként viselkedési
problémák voltak vele, például 1923-ban
1500 koronára büntették a közrend megzavarásért, és 1935-től több alkalommal
felmentették orvosi tevékenysége alól. Mivel Háden dr. nem vetette meg az alkoholt,
a Vilmos császár (Ady Endre) út 6. sz. alatti
Horváth-kert vendéglőben a pultosnál mindig saját megtöltött poharai várták.
Dr. Tavas József (1905–1978) a diploma
megszerzése után két évig Budán dolgozott
az elmegyógyintézetben, majd közel négy
éven át kórházi belgyógyászati osztályon.
2. kép. D
 r. Háden Pál
1935 tájékán került körorvosnak Felsőgödre,
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az Iparoskör melletti házban lakott. 1937ben megnősült, a Felvidék visszacsatolása után Deméndre helyezték körorvosnak.
A Don-kanyarban katonaorvosként szolgált.
A II. világháború után Felvidékről kitelepítették Magyarországra, ekkor került az egész
család a Bozóky (Lenkey) u. 4-be, a már korábban megvásárolt házba, ahol körorvosként
az OTI és a MÁV-biztosító betegeit is ellátta.
Tavas dr. 1950-től tanácstagként a Közegészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke is volt.
Ezekben az években elvégezte a közegészségügyi- és járványtani szakot, majd a Váci járás
tisztifőorvosa és egyúttal a Véradó Állomás 3. kép. D
 r. Tavas József járási
tisztifőorvos
vezetője lett.
Közreműködése révén 1957-ben jött létre
a járási szociális otthon Sződligeten, egy park közepén, a hajdani Floch-kúria
helyén. Nyugdíjasként itt is dolgozott. A Községi Tanács az 5000 főre növekedett lakosság megfelelő ellátása érdekében 1952-ben igényelte meg a második
orvosi státuszt.
Felsőgödöt két orvosi körzetre osztották fel, ekkor került ide a MÁV-kórházból dr. Varasdy Sándor. Először a kertvárosi Vörösmarty utcában, a lakásán
rendelt, majd ugyanezen év júliusában átköltözött az elhunyt Háden dr. korábbi rendelőjébe, a Bajcsy-Zsilinszky (Duna) út 6. szám alá.
Ezután érkezett Felsőgödre dr. Benedek Andor (1903–1985). (Az I. világháború után a négygyermekes Benedek családot Rimaszombatból egy tehervagonban kitelepítették, a Nyugati pályaudvar külső részén töltöttek huzamosabb időt.) Benedek dr. a Szegedi Orvostudományi Egyetem elvégzése után
a honvédségnél talált állást, hivatásos katonaorvos lett. Miskolcon szolgált,
emellett fogorvosi és szemészeti tanulmányokat végzett, melyeknek a későbbiekben hasznát vette. (Kikapcsolódásként sokat lovagolt a környékbeli erdőkben, két fivérével együtt nagyon jól vívott, mivel édesapjuk vívómester és
-oktató volt. Szerette a klasszikus zenét, később a rock and rollt is kedvelte,
hétvégeken mindig forogtak a lemezjátszóján a lemezek.)
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A II. világháborúban orvos őrnagyként vett részt. A visszavonuláskor Budán
kötöttek ki, ahol az ostrom idején orvos öccsével együtt a Vár alatti Sziklakórházban dolgozott. Innen vitték el az oroszok a Szovjetunióba, ahonnét 4 év
után került volna haza, de rágalmak alapján először halálra, majd életfogytiglanra ítélték. 1952-ben amnesztiarendelet alapján szabadult Állampusztáról,
ekkor került Felsőgödre körzeti orvosnak Háden dr. helyére, a Bajcsy-Zsilinszky (Duna) út 6. szám alatti rendelőbe. Átmenetileg itt is lakott. A következő év augusztusában a helyi Tanács kiutalta neki az utca másik oldalán
lévő, 7. szám alatti lakást, ahova a családja is megérkezett. A rendelőt is itt
(a korábbi Németh László-házban) nyitotta meg, a felesége, Manci néni volt
az asszisztense. A körzeti nővérszolgálatot Uram Jánosné látta el mellette.
(A sződi körhintás gyakran települt a Szabadság
térre, a Tűzoltószertár elé.
Bandi bácsi, édesapám nagyon kedvelte a ringlispílt,
naponta többször felült rá, és
szerette, ha hátulról jól kilendítették, ez volt a helybeli
szórakozása.)
Dr. Benedek Andor körzeti
orvos többször felhívta a figyelmet a kutak szennyezett4. kép. D
 r. Benedek Andor és felesége 1955 tájékán
ségére, az egészséges ivóvíz
beszerezésének fontosságára,
mert a kutakat árvíz, illetve belvíz után nem fertőtlenítették. 1963 márciusában a Sződi utca környékét teljesen elöntötte a belvíz, mert a szűk vasúti
áteresz tele volt iszappal. 1965 nyarán a Duna öntötte el Sződliget felől az alacsonyan fekvő részeket (4/1966.T.h. XI. 7. o.). Egy korabeli beszámoló jól tükrözi az akkori Felsőgöd egészségügyi helyzetét: 5200 lakosra 2 orvos, 2 ápoló,
2 írnok, 1 védőnő, 1 fogorvos és egy asszisztens, valamint 5 fő gyógyszertáros
jutott. 1965-ben 11 400 vizsgálatot végeztek, 1240-et lakáson, 130-at éjjel.1
1
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1965 nyarán a család megvásárolta a Csaba
utca 11-es számú házat. A hátsó melléképületben alakították ki a várót és a rendelőt. Dr.
Benedek Andor itt működött nyugdíjba vonulásáig, 1975. december 31-ig.
1957. május 1-jén a 2. számú körzetet dr.
Legindi István (1912–1980) orvos vette át.
A Bajcsy-Zsilinszky (Duna) út 6. szám alatti
villában kapott lakást és rendelőt.
Legindi István korábban katolikus pap volt.
Dunakeszi illetőségű gazdálkodók gyermeke, aki kisemmizett szüleit védeni akarta
a hatalommal szemben. Az egyház ezt nem
engedte, ezért kilépett a kötelékből. Szüleit
segítve fizikai munkát végzett, majd elvégezte az orvosi egyetemet, és körzeti orvos lett.
Asszisztensnője 1958-tól a felesége, Zsuzsa
volt, aki korábban a bölcsődét vezette. A házaspár 1966. szeptember 30. után visszaköltözött Dunakeszire, és ott folytatta gyógyító
hivatását.
Az 1970-es évek elején alakították ki Felsőgödön a 3. számú körzetet, melyet dr.
Vereczkei Imre látott el 1975-ben bekövetkezett haláláig. Ezt a körzetet Benedek dr.
menye, Csaba fia felesége, dr. Nagy Katalin
vette át, aki korábban a Dunakeszi Vagongyár egyik üzemorvosa volt. Anatómus és
laborszakorvosi képesítéssel rendelkezett,
asszisztensnője Rákóczi Ferencné, Erzsike lett.
A rendelő a volt Tanácsház épületéből kialakított Egészségházban működött a Kisfaludy
utca 7-ben, a doktornő itt rendelt 1981-ben,
41 évesen bekövezett korai haláláig.

5. kép. Dr. Nagy Katalin 1964-ben,
a diplomaosztáskor
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1965-ben Varasdy dr. helyére dr. Molnár János korábbi katonaorvos került, őt
választották meg a Gyógy- és Üdülőügyi Albizottság vezetőjének. Később feleségül vette a Bajcsy-Zsilinszky (Duna) út 13. szám alatt élő Gyöngyösi Erika
gyógyszerésznőt, így lakásproblémája is megoldódott.
1968-ban Molnár dr. távozását követően dr. Galotti Éva jött a helyére, aki
az Úttörő (Kálmán) utca 6. szám alatt kapott lakást, és ott is rendelt. (Később, 1977. november 1-jétől megbízták az akkor alapított Egészségügyi
Gyermekotthon vezetésével Göd-Újtelepen.)
1976. január 1-jén, a Benedek dr. nyugdíjba
vonulása után megüresedett körzetbe megérkezett dr. Kamarás Attila az Országos Véradó
Szolgálat sebészetéről. Körzeti nővére 2005ig Kővári Józsefné, Margó, 2014 októberéig
Barabás Gáborné, Ildikó, végül Moksony Eszter
volt. Kamarás dr. közel 40 évet szolgálta a felsőgödi közösséget, saját körzetén túlmenően
kollégáinak betegeit is ellátta a helyettesítések
alkalmával. Nyugodt orvosként nagy empátiával és türelemmel foglalkozott a pácienseivel, mindig alaposan megbeszélte velük
a problémáikat. Hosszú éveken át tartó, áldo6. kép. D
 r. Kamarás Attila
zatos munkájáért 2015. április 30-i nyugdíjba
vonulása alkalmával Göd Város Polgárainak
Egészségéért díjat kapott.
1977-ben a 3. körzetbe Galotti doktornő helyére dr. Kollár Márta került,
munkáját Makrai Klára segítette. A doktornő 1985-ben más munkahelyre távozott. Azóta dr. Lepp-Gazdag Anikó látja el a betegeket, asszisztense Helmeczi
Ferencné, Éva.
1981-ben a dr. Nagy Katalin halálával megüresedett körzetet dr. Molnár
István Attila (korábban a MÁV-kórház baleseti sebésze) vette át, aki 2 évvel
később elhunyt. A körzetbe dr. Bajnóczy Barna került, aki 2005. novemberben
bekövetkezett haláláig látta el a feladatát. 2006. február 1-jétől dr. Gál Péter
belgyógyász, endokrin és körzeti szakorvos jött ide a váci kórház I. sz. belgyógyászati osztályáról, munkatársa Kővári Józsefné, Margó lett. Kamarás dr.
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praxisát július 3-val dr. Molnár Csaba belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos vette át,
asszisztense Moksony Eszter.

7. kép A
 Segítő Szűz Mária
Gyógyszertár reklámja a 40-es
évekből

8. kép. Dr. Záhonyi Géza
gyógyszerész

GYÓGYSZERÉSZEK
A 20. század elején a gyógyszerellátás a helyi
körorvosok kötelezettsége volt. E korszak elmúltával az első ismert gyógyszerész, Sadlon
Sándor az Árpád utca 4. szám alatt működött 1923-ig. Az 1923. június 28-i testületi jegyzőkönyv szerint már Korbuly Dezső
a gyógyszerész. Saját gyógyszertárat nyitott
a Vasúti fasor 10. szám alatt, ez később átkerült a Vilmos császár (Ady Endre) út elejére,
a Kálmán utca sarkára. A következő nyolc
évtizedben itt működött a községet és a környéket ellátó gyógyszertár az egymást váltó
gyógyszerészek vezetésével. Eleinte Székely
Béla, 1929-től László István, 1938-ban pedig már Balthazár János irányította a „Segítő
Szűz Máriához” elnevezésű gyógyszertárat.
Őt 1943-ban özvegy Balthazár Jánosné, majd
Balthazár Tibor követte, akit aztán 1950-ben
áthelyeztek Veresegyházra.
Orbán Elek gyógyszerész 1950. július 28tól 1952. június 1-jéig dolgozott a patikában.
Ez idő tájt érkezett dr. Záhonyi Géza (1900–
1991), akinek Budakalászon államosították
saját gyógyszertárát. Kitelepítették Felsőgödre. 1950. augusztus 20-tól dolgozott itt vezető beosztásban. Családjával együtt a gyógyszertár szolgálati lakásában lakott. 1956-os
szerepvállalásáért eltávolították. (Erről részletesebben az 1956-os forradalomról, illetve a te-
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lepülés közigazgatásáról szóló
fejezetben olvashatnak.)
Hidvig István 1953. december 1-jétől 1954. április 24ig dolgozott, később Székely
Béla volt a vezető 1957. október 1-jétől 1962. április 18-ig.
Pozsonyi István Veresegyházról 1960. február 13-tól
1962. április 18-ig dolgozott
a felsőgödi gyógyszertárban,
majd visszahelyezték a veres9. kép. D
 r. Székely Béla és neje 1961-ben
egyházi patikába, a családjához. 1960-62 között gyakran
huzamosabb ideig helyettesített Törzs Gertrúd.
Tóth Gábor 1962. szeptember 13-tól 1985. március
5-ig, nyugdíjazásáig vezette a gyógyszertárat, majd
1985. augusztus 5-től 1995-ig
Gömbös Dezső dolgozott itt
vezető beosztásban, akit dr.
Császi Katalin követett.
1995-ben az állami gyógy10. kép. C
 saknem nyolc évtizeden át, 1999-ig
szertár intézménye megebben az épületben működött a felsőgödi
szűnt, jogutódja a Császi
gyógyszertár
Gyógyszertár lett, melynek
vezetője Fuss Endréné dr.
Császi Katalin. Az Önkormányzat az eredeti patikaépületet más célra vette igénybe, ezért 1999-ben a Császi Gyógyszertár
az Ady Endre út 3/a számú telken álló, magántulajdonban lévő épületbe költözött, ahol
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mindmáig szolgálja a felsőgödi lakosságot. Beosztott gyógyszerészek: dr. Fuss Kitti és dr. Ketykó Valéria.
A közelmúltban, 2012-ben épült fel a Viktória gyógyszertár
a Kisfaludy utcai Egészségház bővítéseként. Ugyanitt kapott
bővebb helyet a gyermekellátás és a vérvétel is.
FOGORVOSOK
Dr. Kőrösi Margit Szegeden szerezte meg fogorvosi diplomáját. A II. világháború előtt jött Felsőgödre, és évtizedekig itt
működött az Árpád utca 22/c számú házban. Az 50-es években elkezdte az iskolafogászatot is.
1965-től dr. Pintér László, majd dr. Radnai Tamás (aki
a 70-es évek elejéig Balogh Imrével együtt, később 1972-től
1997-ig önállóan praktizált), ezt követően 1998-tól 2012-ig
dr. Sándor Csaba dolgozott fogorvosként Felsőgödön. Jelenleg
dr. Csatlós Györgyi biztosítja a fogászati ellátást, asszisztensnője Tóth Lászlóné, Saci, aki hosszú évek óta dolgozik a fogorvosok mellett.
SZÜLÉSZNŐK
Kezdetben – helyben lakó szülésznő hiányában – Sződről
vagy Vácról jött szüléshez szakképzett bábaasszony, később
Újpestről Bornstein Adolfné járt ki a szülések levezetésére. Valószínűleg Mogyoródy Antalné volt az első helyi szülésznő.
1912-től Baranyai Gusztávné okleveles szülésznő segítette
a szülést, melynek díja 200-500 korona volt.
Mogyoródynét 1921. október 28-án községi szülésznőnek
nevezték ki (még 1934–1935-ben is írtak róla). Mellette Baranyainé is tovább működött (32/1921. határozat).
A 30-as években a Deák Ferenc utcai Horváthné volt a szülésznő. A II. világháború után elsőként Turi Ferencné Zsíros
Klára (Déva, 1910 – Sződliget, 1992) említendő, aki 1930-ban
végezte el a Szegedi Egyetem bábaképző tanfolyamát, és 1940ben költözött Felsőgödre (1972-ig a Család utca 26. szám alatt

11. kép. 
Fuss Endréné
dr. Császi Katalin
gyógyszerész

12. kép. 
Dr. Kőrösi Margit
fogorvos
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lakott.) Turinét 1946. december 12-én választották meg községi szülésznőnek. Jó szakmai felkészültségű, szolgálatkész, kissé
szabad szájú, de népszerű volt Felső- és Alsógödön egyaránt, a
lakosság sokat köszönhet neki. 1957 tavaszán Turiné Budapestre ment dolgozni a Szabolcs utcai kórházba. Ezt követően az
Árpád utcában élő Pokornics Antalné segítette napvilágra a gyerekeket, majd Vikor Ferencné, Julika. Vikorné 1962 táján körzeti
ápolónő lett, távozásával megszűnt a státusz.
VÉDŐNŐK, ZÖLDKERESZT
Az 1930-tól beindított országos Zöldkereszt mozgalom
13. kép. 
feladata az anya- és csecsemővédelem, az iskolás gyermeTuri Ferencné
kek egészségvédelme, a legveszélyesebb fertőző betegségek
Zsíros Klára
elleni küzdelem volt. A tanácsadásokat, a rendszeres csaarcképe
ládlátogatásokat ellátó zöldkeresztes védőnők középszintű
egészségügyi képzést kaptak. 1927 és 1940 között a Stefánia
Szövetség párhuzamosan működött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálattal. 1930. október 29-től Salamon Ilona védőnő, a Stefánia Szövetség
alkalmazottja Sződről látta el a felsőgödi védőnői teendőket. A szövetség
1932. január 9-én áttette a székhelyét ide. Később Fogolyán Ilona védőnő
működött Felsőgödön, aki a Bajcsy-Zsilinszky (Duna) út 7-ből 1952-ben
Pencre költözött.
Unghváry Kálmánné sz. Ficsor Júlianna (1913–2004) a Bajcsy-Zsilinszky út
5-ben tevékenykedett, itt működött a Zöldkereszt, majd a Vöröskereszt is.
Felsőgödi védőnői munkája kezdetéről nincsenek adatok, de bizonyára már
a 40-es években is itt dolgozott. Egy 1963-as adat szerint ő volt a Zöldkereszt
elnöke. Évtizedeken át szorgalmas, áldozatkész, odaadó, precíz munkával
szolgálta a települést, egészen 1970-ig. Utódai kiválasztásában is tevékenyen
részt vett, pályakezdésükben segítette őket. A képviselő-testület döntése nyomán 1997-ben munkásságáért díszpolgári címet kapott. Öt követte Lukács
Istvánné, Zsuzsa, aki 1966. szeptember 1-jétől 1980-ig dolgozott védőnőként
Felsőgödön, majd az újtelepi gyermekotthonba ment át. 1966 szeptemberében
Alsó- és Felsőgödön is körzetbővítés történt. Beregi Jánosné, Lili 1971. április
1-jétől 2003. augusztus 1-jéig látta el a védőnői feladatokat. Lovászi Lajosné,
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Ilona (Babu) 1966. szeptember 1-jétől 1972 januárjáig Alsógödön volt védőnő,
ekkor jött át Felsőgödre, és
2003 augusztusáig dolgozott itt. Bartusné Juhász Judit
1981 szeptembere óta jelenleg is védőnő. Kiss-Simon
Lászlóné, Erzsike 1972-től
1990-ig, Hinel Réka 2003 óta
volt védőnő egészen 4-5 évvel ezelőttig, amikor átment
a Németh László Iskolába.
Zimanné Bosch Zsuzsanna és
Kiss Kutasi Gabriella 2009től, Pásztor Szidónia, valamint
Ruscsákné Berecz
Nikoletta 2011-től dolgozik.

14. kép. V
 öröskeresztesek a közéletben

15. kép. Báli kép 1961-ből. (Balról a férfiak: dr. Legindi
István, dr. Tavas József és dr. Benedek Andor.
Jobbról a hölgyek: dr. Tavas Józsefné, dr. Benedek
Andorné és Unghváry Kálmánné védőnő)

VÖRÖSKERESZT
1952-ben alakult meg a Magyar Vöröskereszt Felsőgödi
Szervezete. 1953-ban Nasitz Jenőné volt az elnök, később Uhrig Zsigmondné.
A 60-as években a korábbi Zöldkeresztet
beolvasztották a Vöröskeresztbe. A vezető
Kolorits Gáborné Illés Lenke lett, majd Vikor
Ferencné, Julika töltötte be ezt a feladatot.
Az 1970-es évek elejétől Frey Lászlóné, Gizike
az elnök, aki vöröskeresztesként négy évtizeden át odaadó, precíz munkájával szolgálta
a helyi egészségügyet. Ennek elismeréseként
2015. július 3-án Göd Város Polgárainak
Egészségéért díjjal tüntették ki.

16. kép. Frey Lászlóné, Gizike
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GYERMEKORVOSOK
Az önálló Felsőgödön külön gyermekorvos
nem működött, a körzeti orvosok gondoskodtak a beteg gyerekekről is. 1973. január 1. és
1976 augusztusa között a verőcei dr. Barvircz
János főállásban látta el ezt a feladatot. 1974ben 10 hónapig Asbóth Etelkát is helyettesítette
Alsógödön. Később egy-másfél évig dr. Baksai
László járt ide a váci kórház gyermekosztályáról, majd Babula dr. lett a gyermekorvos.
1981 februárjától dr. Pruzsinszky Ibolya
17. kép. Dr. Pruzsinszky Ibolya
látja el a gyermekorvosi teendőket Gyetván
Károlyné asszisztens segítségével.
A később kialakított második körzetre dr. Domán Csilla gyermekgyógyász
kapott megbízást, asszisztense Gyetván Zsófia.
TOPHÁZ SPECIÁLIS OTTHON
Az egykori Gödi Egészségügyi Gyermekotthon 1977. november elején nyitotta meg kapuját Göd-Bócsa-Újtelepen, a Munkácsy Mihály utca 2. szám alatt,
a jelentősen átalakított Schöffer-kastély épületében. A településrész 1947-ig
Sződhöz, 1960-ig Felsőgödhöz tartozott, ekkor Alsógödhöz került. Az intézmény első vezetője 22 éven keresztül dr. Galotti Éva volt. A Pest megyei Tanács létesítményében először 100 sérült gyermeket gondoztak, később 1984ben hozzáépítéssel 220 férőhelyesre bővítették az intézményt, amely 1993-tól
lett a Pest megyei Önkormányzat TOPhÁZ Speciális Otthona. A későbbi
igazgatók: 1999-től Papp László, 2001-től Virág Jenőné, 2010-től dr. Pitzné
Heizinger Mónika, 2012-től Formanek Tamás. A közel négy évtized alatt számos gödi lakos tevékenykedett itt az egészségügyi szakszemélyzet soraiban.
Az itt leírt visszatekintés összeállításában nyújtott segítségéért köszönetet mondok
Láng Józsefnek, aki rendelkezésemre bocsátotta levéltári kutatásainak eredményét
(Felsőgöd 1907-től 1970-ig). Köszönet illeti továbbá számos ismerősömet, barátomat
és kollegámat, akik segítettek a történtek rekonstruálásában. A történet esetleges
hiányosságai az elmúlt 100 esztendő viharos időszakainak rovására írandók.
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Simkó Géza

Sporttörténeti visszaemlékezések
A felsőgödi labdarúgás évtizedei

A

Felsőgödi Testgyakorlók Köre (FTK) 1920-ban alakult meg. A sportkör alapítója és örökös tiszteletbeli
elnöke Kovács Mihály (1899−1966), a Földművelésügyi Minisztérium hivatalának igazgatója volt. Kovács 1916tól tagja volt az MLSZ vezérkarának, sőt nemzetközi játékvezetői engedéllyel is rendelkezett, ám azt sohasem használta.
Akkoriban a magyar labdarúgó-bajnokságot területi rendszerben bonyolították le, égtájak szerinti régiókban. Felsőgöd a Közép-Magyarországi Labdarúgó Alszövetséghez (a
KÖLASZ-hoz) tartozott. Az FTK megalapítóját és vezetőjét
megválasztották az MLSZ alelnökének, valamint a KÖLASZ
elnökének.
Az FTK futballcsapata 1926-ban a KÖLASZ másodosztályában mutatkozott be, színe a kék-fehér volt. Többnyire
a bajnokság élmezőnyében szerepelt, majd feljutott az első
osztályba is, de ott nem tudott tartósan megmaradni.
Meg kell jegyezni, hogy a nagy munkanélküliség miatt több
felsőgödi játékos a Dunakeszi Magyarságban játszott, így
mások mellett Horetzky Miklós, Steuer Sándor, Velcsey János,
Ács Bertalan, később Perényi Jenő. Nem véletlen, hogy ezeket
a játékosokat hívta meg Kovács Mihály a KÖLASZ-válogatottba is.
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Felsőgödön a legelső labdarúgópálya egy üres telek rossz
minőségű talaján épült meg.
A focipályát később kisajátították, azon iskolaépületet
1. kép. A
 z egykori FTK, jobb szélen a virággal Kovács
emeltek. Az 1920-as évek
Mihály
végén az új sporttelep a váci
országút mellett, az egykori
Autópihenő vendéglővel szemben volt néhány esztendeig, de az nem volt alkalmas a színvonalas játékra, ezért újabb pályát kellett építeni.
A Teréz utcai (ma Rákóczi úti) sporttelep Kovács Mihály nevéhez fűződik.
Első lépésben Nemeskéri-Kiss Gézától sikerült megkapnia a község számára
a kiszemelt területet. A pálya kialakításához a KÖLASZ-tól 5000 pengő adományt vehettek át. A földmunkákat viharsaroki kubikosok végezték el.
1935-ben az Országos Testnevelési Tanács 2000 pengővel támogatta a pálya bekerítését, mely összegnek elnyerése Matirkó Ervin főjegyző és Kovács
Mihály érdeme. A műszaki terveket és a kivitelezés irányítását Jőrös András
mérnök vállalta magára.1 Az új létesítményt két méter magas, fából készült
kerítés fogta körül. Öltözők is épültek, sőt, a területen egy lőteret is kialakítottak.
1936 húsvét vasárnapján volt az avatóünnepség, s egyúttal a labdarúgó-szakosztály megalakulásának évfordulóját is megünnepelték. Kitüntették az eltelt
bő másfél évtized során a sportért legtöbbet tevékenykedő notabilitásokat.
A főjegyző ezüst plakettet kapott, díszoklevelet pedig többek között Nagy
Lajos községi bíró, valamint Szomolnoky József, Nika Jenő és Steuer Sándor
vezetőségi tagok. A pályaavató mérkőzés az I. osztályban játszó újpesti Phöbus FC csapatának nagyarányú győzelmével végződött. Az ezt követő baráti
banketten az újpestiek alelnöke Kovács Mihályt aranyjelvénnyel tüntette ki,
melynek sorsáról olvashattunk a Gödi Almanach 2004. évi kötetében.
A kor sporttörténetéhez tartozik, hogy 1936 januárjában megalakult az asztalitenisz-szakosztály, amely azóta is sikeresen szerepel a különböző bajnokságokon. A bemutató háziverseny két csoportban zajlott, az elsőben Schule
Gyula, a másodikban Somosi Ferenc (valószínűleg az akkori iskolaigazgató fia)
végzett az élen. A győztesek egy-egy versenyütőt kaptak jutalmul.
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Az 1930-as évek elején kezdődött Híres (Hrabusa) László (1917−2008), a Felsőgödön élt többszörös csúcstartó, sikeres atlétaedző pályája.
Felsőgöd atlétikai életének érdekessége, hogy minden év májusának utolsó
vasárnapján ünnepséget tartottak az I. világháborús hősök emlékére a templom falán lévő márványtáblánál. Az emléktáblát rajt-, illetve célpontnak tekintve 10 x 100 méteres váltófutást rendeztek az egykori Erzsébet tér – Vasút
utca − Vilmos császár út körpályán. A leventék és cserkészek közötti versenyen
a két utolsó befutó koszorút helyezett a márványtáblánál.
Szintén az atlétikával kapcsolatos, hogy 1944. szeptember 13-án Gemer
György és Nagyréti Miklós edzőjükkel Szekszárdra utaztak az Országos Ifjúsági Ötpróba Bajnokságra, és csak másnap jöttek haza. A bajnokság napján,
este tíz óra körül bombatámadás érte Felsőgödöt, amely a Gemer és a Nagyréti
család házát a földdel tette egyenlővé a Széchenyi utcában. Lehet, hogy ez
a késői hazatérés mentette meg a két sportember életét. Gemer György bátyja,
László a bombatámadás során
halálos sebet kapott.
Feltétlenül meg kell említenünk még, hogy amikor
1923-ban az Alsógödi Sport
Egyesület (ASE) megalakult, Alsógödön még nem
volt sportpálya. Ezért amikor a focicsapatuk benevezett a bajnokságba, akkor
2. kép. A
 leventecsapat Felsőgödön 1943-ban. Simkó
hazai meccseikre az FTK-tól
László, Polónyi József, Gallay Ferenc, Balázsovits
bérelték a pályát, alkalmanJános, Mezei Ervin, Richter Lajos, Erdélyi Lajos
ként négy pengőért. Az ASE
levente oktató,Kovács Mihály, Horváth Lajos,
színe a lila-fehér volt, célja
Nyitrai József, Zsoldos Dezső, Horeczky László
az ifjúság hazafias nevelése,
a testi erő fejlesztése. Az egyesület 1941-ig működött. 1942-ben a leventemozgalom keretében újjászerveződött a csapat, Nagy Istvánnak, a légierő tisztjének
vezetésével. Felsőgödön is megalakult a leventecsapat.
A háború után újjá kellett építeni a felsőgödi sporttelepet. A község költségvetésében a tervtételek közé 54 000 forint költséggel felvették a sportpá-
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3. kép. A
 felsőgödi leventeegyesület jótékonysági
mérkőzésének meghívója

4. kép. L eventecsapat Felsőgödön
1944-ben Gyimesi György,
Sütő Miklós, Balázsovits
János, Richter Lajos, Horváth
Lajos, Kovács Mihály,
Horeczky László, Zsoldos
Dezső, Polónyi József, Mihályi
László, Simkó László

lya bekerítését, valamint öltöző és zuhanyozó építését. 1945-ben a lakóházak
lakhatóvá tételéhez többek között nem volt még faanyag sem. Három asztalos vállalkozó a sportpálya 210 méter hosszú és két méter magas kerítésének faanyagát kiigényelte, avval a feltétellel, hogy 1950. december 31-ig új
kerítést állítanak fel. Ezt nem teljesítették, ezért pénzbüntetésre ítélték őket.
A kárt 10000 forintban állapították meg, melyet nagyon méltányos, 150 Ft/hó
részletekben kellett leróniuk. A kerítés 1951-ben 35 000 forint költséggel és komoly társadalmi munkával készült el.
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Az újjáépítésért is sokat tett Kovács Mihály, a sportkör akkori elnöke. Persze feltűntek már mellette új vezető egyéniségek, Szvetnik Mihály, Haraszti
Mihály és még jó néhányan.
Szólnunk illik arról is, hogy a II. világháborút követően, a harcok elmúltával, az ország újjáépítésének első hónapjaiban mindkét gödi futballcsapatnál
ismét előkerültek a mezek. Mindkét gárda a megyei bajnokságban szerepelt.
A Felsőgöd–Alsógöd meccsek a negyvenes évek második felében felértek
egy akkori Ferencváros–Hungária (MTK) rangadóval.

5. kép. D
 ebreceni László, Gruber Ede, Perényi Jenő, Simkó József, Lelkes Gyula, Mogyoródi
Sándor, Nyitrai József, Horeczki László, Juhász Imre, Bozsó László, Simkó Géza, Haraszti
Mihály

1950-ben megkezdődtek az erőszakos átalakítások a hazai sportéletben is.
A polgári hagyományokkal rendelkező egyesületek neveit megváltoztatták.
1953-ban Szerencsés József elnökségével megalakult a Felsőgödi Vörös Meteor Sportegyesület.
Az 1950-es évek elején, főként Gemer György jóvoltából ismét fellendült
az atlétikai élet.
A szakosztály tagjai az atlétika szinte valamennyi ágában jeleskedtek,
a sprintszámoktól a tízpróbáig. A szabadtéri edzőpálya a község utcái voltak,
télen pedig az Iparoskör és a volt Kaszinó épülete. Az akkori keretek között
a Vörös Meteor Egyesület égisze alatt versenyeztek, s a mezei futóversenyeken
és egyéb atlétikai számokban figyelemre méltó eredményeket értek el. Gemer
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6. kép. A
 felsőgödi Vörös Meteor csapata. Az álló sorban:
Menyhárt László, Simkó Géza, Balázsovits Pál,
Balázsovits János, Simkó József, Perényi Jenő,
Mihály László, Váraljai István, Steuer Sándor. Elöl:
Juhász Imre, Steuer András, Debreceni László,
Mogyoródi Sándor, Lelkes Gyula

7. 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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György 1956 őszi távozása után szétesett a társaság.
A jobb eredményeket elérőket
Híres László felkarolta, segítségével egy darabig edzésre járhattak Dunakeszire, az
Újpesti Izzóba, Budapesten
pedig a Vasasba. De ez már
nem Felsőgöd sportja volt…
Az FTK 1945 után egészen
a 60-as évek végéig társadalmi alapon működő egyesület volt. A pártolótagsági
díjakból, adományokból és
a labdarúgó-mérkőzések bevételeiből tartotta el magát
az egyesület. A mérkőzések
bevétele abban az időben jelentős összegnek számított,
mivel a mérkőzések átlagos
nézőszáma 800-1000 fő volt.
A csapat továbbra is büszkén énekelte a jelmondatát:
„A kék-fehér dresszünkön
megkopott a szín, de a dressz
alatt még él a felsőgödi szív!”
Filcz József sportköri elnök 1963-ban a tanácsülésen
beszámolt a sportkör anyagi nehézségeiről. A községi
tanács nem tudott segíteni,
kiutat a helyi KTSZ patronálói szerepében látták volna. De ez nem valósult meg.
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Így a sportkör szüreti bálok,
magyarnóta- és operettestek
bevételeiből egészítette ki
szűkös költségvetését.
8. kép. A fiatalok csapata 1963-ban Balról: Horeczky
Az 1960-as évek végén
Miklós, Steuer Sándor, Gruber Ede, Őri Lajos,
Kishonti Istvánt választották
Artner Géza, Gróf Gyula, Simkó Géza, Balázsovits
meg a spotkör elnökének.
János, Szabó János, Haraszti Mihály edző.
Az ő nevéhez fűződik a felGuggolnak: Szabó Géza, Lelkes Gyula, Steuer
sőgödi női kézilabdázás verAndrás, Fekszik: Simkó Gyula
senyszerű beindítása, amely
azóta is sikeresen működik.
A kézilabdás lányok az első
évben megnyerték a megyei
III. osztályú bajnokságot, és
rövidesen felkerültek a megyei
I. osztályba. A felsőgödi kézilabdázásban igen nagy szerepe
volt Gazdag István testnevelő
tanárnak. Munkáját Bagócsi
9. kép. Ö
 regfiúk, 1966 augusztusában. Balról: Simkó
Sándor vette át, és ezt követőGéza, Földvári László, Gruber Ede, Balázsovits Pál,
en a csapat felváltva szerepelt
Gróf Gyula, Artner Géza, Nyitrai József, Udvardi
a megyei I. osztályban illetve
Zoltán. Elöl: Boda Mihály, Bábi Mihály, Balázsovits
az NB II-es bajnokságban.
János, Szabó Géza
A sportkör 60 pártoló tagja
6370 forintot fizetett be egy év alatt, így 23 700 forintból gazdálkodhattak. Öt
labdarúgó- és egy kézilabdacsapat működött ekkoriban.
Elérkezett 1970. július elseje, Felsőgöd és Alsógöd közigazgatási egyesítésének napja. A közgyűlés határozata a korábbi két községben lévő sportegyesületek önálló működését megszüntette. Így fejeződött be a nagy múltú Felsőgödi Testgyakorlók Körének sikerekben gazdag pályafutása.
A Nagyközségi Tanács közgyűlési döntése alapján a nagyközség területén működő új sportegyesület neve Gödi TK lett. A gyűlés egyhangú szavazással a Gödi
TK elnökének Kishonti Istvánt, a két elnökhelyettesnek Juhász Imrét (Felsőgöd)
és dr. Gyenes Leventét (Alsógöd) választotta meg. A labdarúgó-szakosztály elnö-
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10. kép. Á
 lló sor: Udvardi Zoltán, Almásy György
„Dzsana”, Fischl József, Szaniszló József, Kozsik
JánosKözépen: Tóbiás Gyula „Koró”, Kemenczik
János „Kemi”, Csányi József „Öcsi”. Elöl: Horváth
Béla, Hegedűs Péter, Heldt József, Lelkes Gyula

11. kép. G
 ödöllő, 1977. GTK−Sóskút 5:0 Kishonti István,
Balázsovits János, Sárközi László, Czermann
István, Simkó Géza, Csáki Tibor, Vastagh Ferenc,
Halupka István, Gergely Tibor, Horváth Béla,
Udvardi Zoltán, Juhász Imre Elöl: ifj. Simkó Géza,
ifj. Balázsovits Pál, Aszódi András, Kurucz László,
Erdész Ferenc, ifj. Balázsovits János, Ádám
Róbert, Balatoni Attila
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ke Balázsovits János lett. Az új
egyesület székhelye Felsőgöd,
a sportrendezvényeket a felsőgödi Rákóczi úti sporttelepen
rendezték meg.
1973-ban Kishonti István
lemondott, a Gödi TK rendkívüli közgyűlése Juhász Imrét választotta meg az egyesület új elnökévé.
Ebben az időben a nagyközségben igen mozgalmas
volt a sportélet. Labdarúgásban egy-egy ifi-, serdülő- és
tartalékcsapat játszott a különböző
bajnokságokban.
Női kézilabdában felnőtt- és
ifjúsági csapatok, asztaliteniszben pedig felnőtt-, tartalék- és ifjúsági csapatok vettek részt a bajnokságokban.
Természetesen az alsógödieknek nem tetszett, hogy
a mérkőzések Felsőgödön
vannak. Az Alsógödön működő Dunamenti TSZ, bizonyára a tanács vezetőinek
jóváhagyásával, egy korszerű
öltözőt épített fel az alsógödi
labdarúgópályán. Az 1970-es
évek végén a Dunamenti TSZ
vezetői felajánlották a gödi
tanácsnak, hogy a nagyközség területén működő sport-
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kör vezetését átvennék, méghozzá az anyagi terhekkel
együtt. A gödi tanács a kérést
elfogadta.
1980 januárjában megalakult egy újabb spotkör, amely
a Göd-Dumamenti SK nevet
kapta, elnöke dr. Gyenes Levente, a függetlenített ügyvezető pedig Nagy Zsigmond 12. kép. Álló sor: Sárközi László, Olicsek Mihály, ifj. Simkó
Géza, Vastagh Ferenc, Gergely Tibor, Simkó
lett.
Géza edző, Csáki Tibor, Halupka István, Juhász
A megyei I. osztályú labdaImre elnök. Guggolnak: ifj. Balázsovits János,
rúgócsapat edzője, az ÚjpesBagócsi Sándor, Tóbiás, ifj. Balázsovits Pál,
ti Dózsa volt szakvezetője,
Balatoni Attila, Sebők János, Fülöp Gyula, Ádám
Várhidi Pál mesteredző lett.
Róbert és ifj. Balázsovits Pál öccse
A labdarúgó-szakosztály vezetője Balázsovits János, akit elnökségi tagnak is megválasztottak. A felsőgödi szertár felszerelési tárgyait átszállították Alsógödre, a pálya karbantartását
a termelőszövetkezet vállalta magára, de az idők folyamán egyre inkább elhanyagolták a vállalt munkát.
A labdarúgócsapatot volt NB I-es játékosokkal erősítették meg, de a bajnokságot mégsem tudták megnyerni. 1983-ban Várhidi Pál külföldi megbízatása
miatt elhagyta a csapatot. Az új edző a Vasas volt játékosa, Bundzsák Dezső
lett. A következő idényben megnyerték a bajnokságot, és 1984-ben felkerültek
az NB III-ba.
Ráadásul ugyanabban az évben a labdarúgócsapat megnyerte a Szabadföld
Kupát a Videoton sóstói stadionjában, Ménfőcsanak ellenében. Ezek az eredmények kiemelkedők voltak a felsőgödi-alsógödi labdarúgás történetében.
Az NB III-ban való bennmaradás érdekében átigazolásokra volt szükség.
Ebben fontos szerepe volt Balázsovits Jánosnak. Az ő önzetlen támogatásával
sikerült a labdarúgócsapatot megerősíteni. Bundzsák Dezső is külföldi megbízást kapott, és eltávozott. Ezután a sikertelen edzőválasztás és Balázsovits János tragikus halála is hozzájárult ahhoz, hogy a csapat 1988-ban kiesett a megyei I. osztályból. A Dunamenti TSZ vezetősége megszüntette a sportkört.

251

SPORT

A gödi tanács 1988 augusztusában új sportkört alakított, Gödi Sport Egyesület néven, elnöke Bagócsi Sándor, majd 1990-től Nagy Zsigmond.
A felnőtt focisták edzéseit Gergely Tibor, majd Mészáros László vezette,
az utóbbi irányításával a csapat megkapaszkodott a megyei II. osztályban.
2005. augusztus 20-án Felsőgödön felavatták a Balázsovits Jánosról elnevezett sportcsarnokot.
2006-ban megalakult a Gödi LC, amely a GSE nevében – minden jogalapot
nélkülözve − benevezett a megyei II. osztályba, így az GSE felnőtt labdarúgócsapata a megye III. osztályban folytatta, pontosabban kezdte újra a szereplését.
A GSE-t később Tóth B. Zoltán vezette, ma dr. Horváth László az egyesület
elnöke. A GSE jelenleg a megyei másodosztályban szerepel, de ez már a jelen
sporttörténete…
Ajánlott irodalom a Gödi Almanach korábbi köteteiből:

1. K isbaczoni Benedek Csaba: Felsőgöd története (II. kötet, 1996. 51. old.)
2. Perényi Jenő: Emlékeim a Felsőgödi Testgyakorlók Köréről, az „FTK”-ról, Felsőgöd labdarúgó sportjáról (V. kötet,1999. 194. old.)
3. Lászlóffy Emil: Adalékok Felsőgöd kialakulásához és fejlődéséhez 1907-től 1959-ig (IX.
kötet, 2003. 177. old.)
4. B
 alázsovits Mónika: A Balázsovits család (IX. kötet, 2003. 201. old.)
5. Perényi Jenő: Felsőgödről, ifjúságom története (IX. kötet, 2003. 297. old.)
6. B
 átorfi József: Golgota (IX. kötet, 2003. 334. old.)
7. K
 ovács György: Emlékezés édesapámra (X. kötet, 2004. 138. old.)
8. Kovács György: Kovács Mihályról és családjáról (XV. kötet, 2010. 181. old.)
9. G
 emer György: Az atlétika varázsában (XVI. kötet, 2014. 193. old.)

Felhasznált források:

• Duna Vidék Községpolitikai Riportlap, 1935. december, 1936. február, május
• Pest Megyei Levéltár, A felsőgödi tanács VB-jegyzőkönyvei. 1950–1953, 1963, 1968.
• Juhász Imre: Volt egyszer egy sportkörünk. I-V. Gödi Hírlap, 1995. február–március.
• Pék Erika: A GSE rövid története (http://users.atw.hu/gse/letoltes.html)Vasvári Ferenc: Foci
anno – Gödön… In: Gödi Körkép, 2012. 3. szám 25. old.
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TERMÉSZET

Debreceni Péter

Felsőgöd természeti értékei
Vízfolyások, láprétek, Duna-part

A

mikor egy település vagy településrész természeti értékeinek számbavételére vállalkozunk, sok tényezőt
kell figyelembe vennünk. A természetes úton kialakult vegetáció és az épített környezet a város területén számos
helyen csatlakozik egymáshoz, hatnak egymásra és többé-kevésbé összefüggő ökológiai rendszert képeznek. A zöldfelületi rendszer elemeit alkotják az épített környezetben található
kertek, a beépítetlen részek, a vízzel borított felületek, a városi bel- és külterületi erdők, a városi parkok és létesítményeik, a temetők, a közlekedési útvonalak mellett található zöld
sávok, a szukcesszió különböző állapotaiban létező területek
(például legelők, gyepek, mezőgazdasági ugarok) és a szabadon álló utcai fák.
Ha nem a közigazgatási határok mentén kívánjuk Felsőgödöt lehatárolni, megtehetjük a domborzati és a vízrajzi adottságok mentén.
Felsőgöd településrészt zöldfelületi szempontból két vízfolyással határolhatjuk le. A mindenki által ismert Ilka-patak
4,3 km hosszan kanyarog a forrástól a Duna-parton található zsilipig. A Gödi-lápréten (ismertebb nevén golfpálya)
halad keresztül a termálfürdő elfolyó vizéből kialakult mesterséges vízfolyás, mely másfél kilométer hosszan kanyarog
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a Gödi-lápréten, és a vasút nyomvonalát átlépve a házak között ér el az Ilka-patakig.
A nyári hónapokban is viszonylag jó vízhozamuknak köszönhetően a két kisvízfolyás
ökológiai folyosóként köti össze Felsőgöd
kertvárosias részeit a megmaradt természeti
területekkel és a Dunával.
A gödi községhatár domborzati viszonyait
az alábbiakkal jellemezhetjük. A város területe a pesti hordalékkúp-síkság meszes homokvidékének északi nyúlványán fekszik. A község területe a Dunától fokozatosan emelkedik
kelet-délkeleti irányban. Legmagasabb pont1. kép. A
 z Ilka-patak a Kékperjésja a Jancsi-hegy közelében van, 19l méterrel
láprétnél
a tenger szintje felett. A Duna-part tengerszint feletti magassága 100 méter, a városházánál 114 métert mértek. A község egy sajátos
kialakulású medence közepén fekszik. A látóhatár körben zárt. Egyedül a Duna partján
lehet „kilátni” a medencéből, melyet északon
a Naszály, nyugaton a Pilis, délen a Tetétlen
nevű lankás domb és végül keleten a Csomádi-hátság gerince zár le.
Ahogy a mai város területének, úgy az egykori Felsőgöd és környéke természetes növényzetének kialakulásában jelentős szerepe
volt a Dunának. A rendszeres áradások foly2. kép. A
 z Ilka-patak a vízmű
tán a víz elérte a mai országút nyomvonalán
területénél
átnyúlva az egykori földvárat (Várdomb), illetve Göd és Sződliget között egészen a mai
vasúti töltést is. A mélyedésekben felgyűlt víz lápos területeket hozott létre.
A láprétek alatt enyhén bázikus tőzeg található, amelynek vastagsága 0,5-1,5
méter között változik. Felsőgöd területén a lakott részeken is találunk ilyen
lápos részeket a Lenkey utca – Széchenyi utca által határolt területen.
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Növényföldrajzi szempontból Göd és környéke az Alföld (Eupannonicum)
Duna-Tisza közi flórajárásához (Praematricum) tartozik. A potenciális növénytakarót ezen a területen a laza, meszes homokon létrejövő homoki társulások alkották a tájalakító beavatkozások előtt. A környéken kis számban
ugyan, de előfordulnak még ilyen természetes növénytársulások, úgymint
nyílt homoki gyepek és zárt homokpuszta rétek, illetve az alacsonyabb térszinteken a vízfelfakadások környezetében található láprétek. Erdős társulások
közül a Göd környéki homokterületeken természetes úton nyárasok, esetleg
csertölgy és a talajvízhez közeli részeken kocsányos tölgy jelenik meg, illetve a Duna-parton fűz-nyár ligeterdők maradványai találhatók. Ezeken kívül
akácfoltokat és mesterséges úton telepített fenyveseket találunk még a mai
külterületi részeken. A lakott területeken elszórtan fennmaradtak feketefenyő-foltok is (például a Kádár utca játszótér területén).
A város és Felsőgöd legértékesebb természeti területe a Gödi-láprét. Teljes
területe közel 70 hektár, melyből 12,78 ha országos jelentőségű természetvédelmi terület, 6,85 ha pedig helyi védelem alatt áll. A fennmaradó terület nem
került természetvédelmi oltalom alá. A természetes terepformák egy részét
a golfpálya építésekor átalakították, mely befolyásolja a területen a csapadékból származó víz mozgását, a terepformák égtáj szerinti kitettségét és helyenként a talajrétegek elhelyezkedését is. Mindezek a tényezők hatással vannak
elsősorban az egykori homokpuszta rét területének fajösszetételére.

3. kép. A
 Gödi-láprét képe

4. kép. Tó a Gödi-lápréten
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A terület jelentősége mégis abban áll, hogy itt a láprétek és a homoki gyepek
együtt találhatók meg. A magasabban fekvő homokdombok szárazgyepi növényzetéből, valamint a mély fekvésű láprétekből adódnak. Ezek az élőhelyek
sajnos a tágabb környékről eltűntek már, s országosan is ritkának számítanak.
A láprét szabadon látogatható, így az élővilág bemutatása néhány tájékoztató
tábla segítségével könnyen megoldható és kívánatos. Említésre méltó, hogy
a terület fekvéséből adódóan jelentős tájképi értéket is képvisel. A gyepterületek szakszerű kezelése viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a természeti értékek fennmaradjanak a területen.
Az 1992. évi felméréskor a területről 18 védett növényfajt mutattak ki. Tekintettel az azóta eltelt időre, újabb felmérés elvégzése javasolt. A jellemző
védett fajok közül említhetők a különböző kosborok és nőszirom fajok, a homoki árvalányhaj, a báránypirosító, a szártalan csüdfű, a selymes boglárka és
a pusztai meténg.
A Gödi-láprét és a csatlakozó sztyeppfoltok gerinctelen (főleg rovar-) faunája
is igen gazdag. A vizes élőhelyhez kötődnek a szintén védett kétéltű és hüllő
fajok. Az elnádasodott részeken pedig énekes madarak fészkelnek.
További értékes természeti terület Felsőgöd északi határán található. A gödi
Kékperjés-láprét kiterjedése 18,74 ha. A magasabb térszíneken meszes homoktalajon kialakult sztyeppvegetáció található, míg az alacsonyabb régiók – sok
helyen tőzeges réti talaján – szittyós és kiszáradó láprétek, valamint bokorfüzesek és nádasok találhatók. Névadó faja, a kékperje a kiszáradó láprétek egyik
jellegzetes növénye. Legfontosabb védett növényei a kornistárnics és a sárga
nőszirom. A terület fekvése és a korábbi hasznosítások miatt közepesen-erősen
degradálódott, mely elsősorban a hajdani – de ma már megszűnt – legeltetéssel
függ össze. A kiszáradó részeken a nádas az utóbbi években láthatóan egyre
nagyobb területen bokorfüzessé alakul. Tekintettel arra, hogy nagyrészt magántulajdonban van a terület, a kezelési terv felülvizsgálata indokolt lenne.
A vízfolyások és a természetvédelmi oltalom alatt álló területek mellett jelentős zöldfelületi értékkel bírnak a Felsőgöd területén található parkok, úgymint a felsőgödi Kék Duna Sporttelep, a Duna-part Nyaralóházak, a Várdomb és a Bozóky Gyula tér.
A Kék Duna Sporttelepet helyi jelentőségű természetvédelmi területként
tartjuk számon, de tekintettel arra, hogy korlátozottan látogatható és nem
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a város kezelésében van, információ sajnos
nincs a parkban található természeti értékekről.
A közösségi életben egyre nagyobb szerepet kap a Duna-part Nyaralóházak területe.
Az 1,8 hektár kiterjedésű park hosszabb távon
kertfejlesztési koncepció mentén jelentős értékű zöldfelületté alakítható. 2014-ben adták
át a felújított Bozóky Gyula teret, melyet kertépítészeti terv alapján építettek át.
Felsőgöd területén összefüggő, nagyobb
erdős terület nem található. Egy hektár területen a meszes homokot hasznosító, mesterséges ültetésű fekete fenyvest találunk a Kádár 5. kép. Felsőgödi gát a bástyákkal
utcában. A Duna-parton mintegy 15 hektáron, a Vízmű területén dunai öntéstalajon ültettek erdőt különböző nemes
nyár fajokból, településvédelmi rendeltetéssel.
A Duna-parton sajnos már csak foltokban találhatók meg az egykori ártéri
puhafás erdők. A felsőgödi parti szakaszon a gát úgynevezett bástyáiba ültettek nyárfákat, illetve a Vízmű területével párhuzamos szakaszon a gát külső
oldalán találunk néhány fasort.
Felsőgöd kertvárosias jellegét a belterületi fasorok és a magánkertek növényállománya adja, melyek a város zöldfelületi rendszerének kiemelten értékes elemei. A város belterületén található parkfák és sorfák közel fele (6956
fa) Felsőgöd területén található. A fasorok fafaj-összetétele változatos. A házi
gyümölcsöktől kezdve a díszfákon át a dió, akác, nyár és fűz fajokig mintegy 30 fafaj található a közterületeken. A fasorok egészségi állapota közepes,
gyenge, egy részük (főként a házi gyümölcsök) cseréje tervszerű ütemben indokolt lenne.
A Göd város területén található zöldfelületek (parkok, fasorok, erdős foltok,
patakok, gyepek) ma már csak lazán kapcsolódnak egymáshoz. Fenntartásuk,
a természeti értékek megőrzése, a látogatott területek fejlesztése költséges és
időigényes feladat, de hosszú távon az itt lakók életkörülményeit jelentősen
befolyásolják, ezért kiemelt városi feladat marad a jövőben is.
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Szávoszt-Vass Dániel

Abrázió Felsőgödön

A Duna-part és az ártéri erdő pusztulásának jelenségéről

F

elsőgödön van egy hely, ahol a víz lassan pusztítja a partot, elmosván a laza agyagos és homokos üledéket.
A hullámzás energiája magával ragadja a meredek part
anyagát, és a víz lassan egyre előbbre nyomul. Ahol akadályba
ütközik, ott kikerüli azt, magányos tömböket hagyva a mederben. Nagyban emlékeztet ez a dunai helyzet a sziklás tengerpartokon zajló abrázió folyamatához, és egészen hasonló
formakincset képez.
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A medermélyülés és az üledékhiány problémáját a Duna folyamatosan próbálja helyrehozni úgy, hogy az egyre meredekebb partoldalakból csíp le itt-ott.
Igyekszik helyreállítani a természetes állapotokat. A Gödi-sziget északi csúcsa
és a felsőgödi partvédő kőszórás közötti területen egyszerre jelentkezik az elmosódás és az üledékfelhalmozódás jelensége. Ha nem is olyan látványosan,
mint például Ausztrália tengerpartjain, de hasonló jelenségről van szó, mely
nagyrészt az emberi tevékenységnek köszönhető.
A klasszikus tengerparti sziklafalakat is pusztító abrázió a tenger előrenyomulásával van kapcsolatban, valamint a hullámzás pusztító erejével. A sziklákat ellenálló képességük függvényében mossa alá, dönti a tengerbe, különleges
alakzatokat, öblöket, sziklabarlangokat, ezek felszakadásával bizarr kőhidakat,
majd pedig ezek beomlásával
magányos sziklaoszlopokat
alakít ki.
A pusztuló Duna-partokkal már több írásban foglalkoztunk. E jelenség körébe
tartozik a jellemzően a Mezőföld peremén kialakuló
löszcsuszamlás (Kulcs, Dunaszekcső). De ide sorolható
a Ráckevei-Duna lezárása
következtében kiszélesedett
Budafoki-ág partelmosódása
is, melyet Adonynál tanulmányoztunk. Azonban a legkisebb helyen és a legtipikusabb formakinccsel létrejött
abráziós jelenségeket Felsőgödön figyelhetjük meg.
Egyfás szigetek, meredek
part és vízbe dőlt fák jelzik
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Felsőgödön azt a helyet, ahol a dunai abrázió folyamatosan pusztítja a partot.
A part felől közelítve ösvényünk hajlamos véget érni egy meredek, leszakadt
partfalban. Beljebb a helyiek mindig újabb és újabb ösvényt kénytelenek kitaposni az aljnövényzetben, miután a régit elmosta a Duna. Nem csak a pusztuló ösvények nehezítik meg az erre merészkedők dolgát. Itt ömlik a Dunába
az Ilka-patak is. Nem szállít túl sok vizet, csak éppen annyit, hogy ne lehessen rajta száraz lábbal átkelni. Ha sikerül lemásznunk a méternél is magasabb
partfalon, síkos, tömött agyagra érkezünk, amelybe a parti fák gyökere képtelen lehatolni. Ez az egyik oka annak, hogy annyi errefelé a kidőlt fa. A tömör
agyagra ugyanis laza iszap és homok települ, amelyen az ártéri erdő gyökerei
könnyen utat találnak.
Kisvíz idején a mederben gyakran érdekes dolgokat találni. Összeégett téglatömbök ezek, melyek a gödi téglagyár selejtjéből származnak. Egykor ugyanis
a Gödi-sziget északi csúcsánál kikötő volt, ahol az épülő Budapest felé induló
uszályokba rakodták a helyi téglát. Amiből nem lehetett Pesten bérpalotát építeni, az itt maradt mementóként, melyet a hullámzás nem
képes elmozdítani.
A folyószabályozás idején, jó hatvan-hetven évvel
ezelőtt felépült a felsőgödi
partbiztosítás, amely éppen
a Duna sodrásától volt hivatott védeni a partot és az itt
található csápos ivóvízkutakat. Itt nagyon mély a meder,
nem véletlenül látni olyan közelről az itt elhaladó hajókat.
A hatalmas kőtömbökből
kirakott partbiztosítás azonban rövid. A sodrás és a közel haladó hajók által gerjesztett hullámzás könnyedén megbontja a laza üledéket, mely a tömör
agyagig lepusztít mindent, a derékvastagságú fákkal együtt. Ahol a rendkívül
sűrű gyökérzetű fűzek megfogják az üledéket, ott néhány egyfás sziget dacol
az árral, de hosszú távon ezek sem tarthatnak ki.
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A Gödi-sziget főági partja
ugyancsak szenved az üledékhiánytól. Várható lenne,
hogy a Duna éppen ide halmozza fel a szigetcsúcstól elmosott üledéket, de az végül
nem ide kerül, hanem a szigetről kinyúló sarkantyúk
fogják meg egy részét (főként
a kavicsot). A homokszemcsék kissé messzebb utaznak,
ezekből épül fel a sziget déli
csúcsán a messze földön híres
homokszigeti strand.
Felsőgödön egészen addig
tart majd a part és az ártéri erdő pusztulása, amíg
a Duna ki nem alakít egy
egyensúlyi állapotot. Vagy
amíg emberi létesítményeket
nem kezd el fenyegetni, például az árvízvédelmi töltést
vagy az Ilka-patak ezen található zsilipjét. Ekkor az emberi beavatkozás káros hatásainak kiküszöbölése miatt
újabb emberi beavatkozásra
lesz szükség, a partbiztosítás
meghosszabbítására. Ez pedig a Gödi-sziget vízutánpótlását (és hosszabb távon létét) fogja jelentősen befolyásolni – negatív irányban.
(A dolgozat – a Dunáról és szigeteiről szóló számos más írás és fotó kíséretében –
megtalálható a http://dunaiszigetek.blogspot.hu ismeretterjesztő honlapon is.
A felhasznált képek forrása szintén ez a weboldal.)
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Mellékletek
Adatok, táblázatok
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
FELSŐGÖDI UTCANEVEK VÁLTOZÁSAI 1944 ÉS 1991 KÖZÖTT
1944
Áldás utca
Arany János utca

1945

1950
1959
1968
1969 1970
Nemes István utca Nemes István utca Nemes István utca
Nemes István utca
János utca
Táncsics Mihály
Táncsics Mihály
Táncsics Mihály
Bozóky Gyula utca
Lenkey utca
utca
utca
utca
Család utca
Vorosilov utca
Vorosilov utca
Vorosilov utca
Vorosilov utca
Deák Ferenc utca
Rákosi Mátyás utca Mező Imre utca
Mező Imre utca
Mező Imre utca
Duna út
Bajcsi -Zsilinszky út Bajcsi -Zsilinszky út Bajcsi -Zsilinszky út Bajcsi -Zsilinszky út
Bajcsi -Zsilinszky út
Erzsébet tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
György utca
Rózsa Ferenc utca Rózsa Ferenc utca Rózsa Ferenc utca
Révai utca
Határ utca
Terv utca
Terv utca
Terv utca
Terv utca
Iskola utca
Bacsó Béla utca
Bacsó Béla utca
Bacsó Béla utca
Bacsó Béla utca
Jókai utca
Jósika utca
Kálmán utca
Úttörő utca
Úttörő utca
Úttörő utca
Úttörő utca
Kacsóh Pongrác
Kossuth utca
utca
Levente utca
Dózsa György utca Dózsa György utca Dózsa György utca Dózsa György utca
Virágos utca
Stromfeld Aurél Stromfeld Aurél
Stromfeld Aurél
Mária utca
utca
utca
utca
Tanácsköztársasság
Országút
Sztálin út
Sztálin út
Felszabadulás út Felszabadulás út
út
Petőfi utca
Pálma utca
Rákóczi utca
Regős utca
Szegfű utca
Szeder utca
Szamuelly Tibor Szamuelly Tibor
Szamuelly Tibor
Szent Imre utca
utca
utca
utca
Tátra utca
Sallai Imre utca
Sallai Imre utca
Sallai Imre utca
Sallai Imre utca
Teréz utca
Ságvári utca
Ságvári utca
Ságvári utca
Rákóczi út
Vasúti fasor
Vöröshadsereg út Vöröshadsereg út Vöröshadsereg út Vöröshadsereg út
Vöröshadsereg út
Vitéz utca
József Attila utca József Attila utca József Attila utca József Attila utca
Jászai Mari utca
Vörösmarty utca
Vadvirág utca
Vilmos császár út Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út
Ady Endre út
Werbőczy utca
Somogyi Béla
Somogyi Béla
Somogyi Béla
Sellő utca

1991
Áldás utca

Család utca
Deák Ferenc utca
Duna út
Révay utca
IV. Béla utca
Kálmán utca

Mária utca
Pesti út

Szent Imre herceg
utca
Teleki Pál utca
Vasúti fasor

ÚJ UTCÁK

1968 – Kertváros

Alkotás utca, Lomb utca, Kikelet utca, Hajnal utca, Délibáb utca, Liget utca, Napsugár utca, Kék Duna köz, I.-V. Körforgalmi út, Lajos köz, Csendes köz,
Ifjúság köz

1969 – Fenyves

Vasút utca, Béke utca, Ilona utca, Eszter utca, Karolina utca, Gizella utca, Klára utca, Zsuzsanna utca, Csalogány utca, Fenyves utca, Tél utca, Ösz utca,
Nyár utca, Tavasz utca, Villamos utca

1970 – Fenyves
Kádár utca, Toboz utca
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
BÍRÓK ÉS FŐJEGYZŐK 1915 ÉS 1950 KÖZÖTT
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

bíró
név
Heyek Ede

Batta István

kinevezés
?

Takaró Imre

1921. 06. 02. hb
1921. 08. 05.
1921. 10. 28. hb

Szabó József
Batsik Géza

1923. 09. 27.
1924. 07. 31.

Angyal Béla

1926. 10. 07. hb

Tímár József

1930. 05. 24.

Nagy Lajos

1934. 01. 31. hb
1934. 02. 27.
1935. 01. 21.

Rumpf Károly

1936. 07. 06.

Danyi János hb

1938. 06. 08.

Császár Endre

?

Császár Endre

1943. 09. 13.

Holtzspach János hb
Bogdán Bálint

?
1945. 08. 08.

Medgyes Tiborné

1948. 09. 30.

Orbán Ferenc

1950. 01. 01.

fő(vezető)jegyző
név
Szirmák László

kinevezés
Sződi körjegyző

Ungvári Antal hfj

1921. 06. 10.

Ungvári Antal

1922. 02. 22.

Krenedits Imre hfj

1927. 11. 22.

Gesztesy László dr. hfj

1931. 10. 03.

Matirkó Ervin

1933. 02. 07.
1934. 02. 27.

Orbán László dr.

1937. 01. 22.
1937. 05. 29.

Orbán László dr.
Török Béla
Keresztes Pál
Balogh Zsigmond

?
1945. 06. 24
1946.

Mészáros István

1949. 07. 26.

hb: helyettes bíró
hfj: helyettes főjegyző
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
VB-ELNÖKÖK ÉS VB-TITKÁROK 1950 ÉS 1970 KÖZÖTT
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1970
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VB-titkár, Tanácselnök
Gyura Lajos

1950. 10. 01.

Kopász János

1952. 09. 16.

Mátéka János

1958. 01. 15.
1958. 08. 26.

Bíró Sándor

1966. 05. 16.

Sándor István

1970. 01. 01.
1970. 06. 30.

Július 1. Alsógöd községet és Felsőgöd
községet Göd néven összevonták

Végrehajtó Bizottság (VB-) titkár
Mészáros István

1950. 10. 01.

Becskeházy Adél

1957. 03. 15.
1957. 08. 09.

Füleki Györgyné
Krima Jánosné

1966. 06. 01.
1966. 12. 01.

1970. 06. 30.
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
FELSŐGÖD TÖRTÉNETE ÉVSZÁMOKBAN
IDŐRENDI TÁBLÁZAT
i. e. 1300-1100	Késő bronzkori, az ún. bádeni és halomsíros kultúra maradványai a Könyök utca 20−22. szám alatti telken.
i. u. 244-249	Otacilia Severa antoninianus római pénzt találtak a Vasút
utca 9-ben, Uhrig Zsigmond telkén, rézkori és középkori
cserepekkel együtt.
373-374	A Göd-Újtelepen talált római erődöt I. Valentinianus uralkodása alatt kezdték építeni, majd a kvádokkal történő határvillongások miatt leállították, soha nem épült fel.
7-8. század 	Avar kori koponyát és edénytöredéket találtak a Kisfaludy
utca 23. szám alatti telken.
12-13. század	Árpád-kori földvár, templom és település a sportpálya és
a Rózsa utca területén.
1255	Göd első ismert tulajdonosa, a Gyula-Zsombor nemzetségből származó Sebred/Sebret/Sebreth/ Seyfried/Seywredus
megkapja a királytól Dunakeszit (A Dunakeszitől Vácig
tartó területet). Egyed nevű eskütársa nevéből valószínűsítik
Göd falu nevét.
1317. 10. 23	Göd első okleveles említése, I. Károly király többek között
hadi érdemeinek elismeréséül Szécsi Dénesnek adja a magtalanul elhalt Sebred fia Erdő bitokait, többek között Zeud és
Gud (Göd) falvakat.
1317-1643	Göd területe királyi megerősítésekkel a Széchy család tulajdona.
1541-1546	Göd falu a török kor legelején már végleg elpusztult.
1546	Göd-pusztaként a váci nahije része, Haszán a timár-birtokos, a török adóösszeírásban.
1562	Göd-puszta a pesti nahijéhoz tartozik, az 1580-as és 1590-es
öszeírásokban már így sem szerepel.
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1650 körül	A Madáchok megszerzik Göd-pusztát.
1725-1728 között	A (kis) Madách-kastély felépítése.
1728	A Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi összeírásában is még
Sződ pusztájaként szerepel.
1735	Grassalkovich Antal megveszi Sződöt Göddel együtt.
1740-57-58	Sződi római katolikus anyakönyvek megnyitása, benne a felsőgödiek is.
1838-1846. 07. 15.	A vasút tervezése és megindítása.
1850. 12-1864. 04. 28.	Sina György és Simon tulajdona Göd.
1864-1872	A Langrand-Dumonceau belga bank Göd tulajdonosa.
1873-1880	Almássy Pál, Almássy György Felsőgöd, Ilka-major tulajdonosa.
1881-1901	Szapáry Gyula gróf és felesége Felsőgöd és Ilka-major tulajdonosa.
1901	A Wiedel bankház tulajdona Felsőgöd és Ilka-major.
1901	A Budapest Belvárosi Takarék Pénztár tulajdona Felsőgöd és
Ilka-major.
1906	Dr.Hajcsi György, dr. Héder Lajos, dr. Szécsi Kálmán megvásárolják Felsőgöd-telep területét.
1905-1907	Schöffer Bódog a Belvárosi Takarék Pénztártól megvásárolja
Ilka-majort.
1907	Megkezdődnek a parcellázások Felsőgöd-telepen.
1907. december 15.	Megalakul a Felsőgödi Családotthon Telepesek Egyesülete.
1908. november 3.	Egyesületi népiskolát nyitnak és bérbe veszik Mogyorósiné
(ma:) Ady Endre út 60. szám alatti házát.
1909. szeptember-1911	Kiadják a Felsőgöd és Környéke Közlönyt.
1910. november 21. 	Postaügynökséget nyit Eisler Emil felesége az Ady Endre út
29-ben.
1910. január 1.	Felsőgöd-telepnek 315 lakosa van.
1910. június 26.	Megalakul a Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűzoltó Testülete.
1910	A felsőgödi vasúti megálló létrehozása.
1910. december 31. 	Felsőgödnek 640 lakosa van.
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1911-1914	Az első felsőgödi (úri) kaszinó megnyitása és működése
a Hunyadi utca 2-ben (Attila utcai sarok).
1911. március 9.	A Felsőgödi Családotthon területén el nem adott telkeket
a Bp. III. ker. Takarék Pénztár visszavette, új szervezet alakult: a Felsőgödi Telepesek Egyesülete.
1911. október 8.	A katolikus harangláb felszentelése.
1914	A hajóállomás megnyitása, később a jégzajlás végleg elpusztította.
1915	Dr. Nemes József megnyitotta vízgyógyintézetét a Jókai utca
7-ben.
1915	Felsőgöd önálló kisközség, különválik Sződtől (136925/1914
BM.)
1916. október 6.	A postahivatal megnyitása.
1917	Az első gyógyszertár Felsőgödön.
1918	A Jácint utcai temető megnyitása.
1918-1922	Az első mozi.
1918. november 1.	Polgárőrség alakult.
1919. március 19.	A Munkások és Földművesek Tanácsa a helyi közigazgatási
szerv.
1919. május 26.	Felsőgöd nagyközséget alakítanak Sződliget, Sződrákos és
Csörögpuszta Felsőgöd kisközséghez csatolásával.
1919. szeptember 19.	Az ideiglenes katolikus egyházközség megalakulása.
1920	A népszámlálás eredménye: 1647 lakos.
1920	Református presbitérium és imaház Felsőgödön.
1920. szeptember	A Felsőgödi Testgyakorlók Körének megalakulása, Kovács
Mihály elnökletével.
1920	A Hangya Szövetkezet megkezdi működését.
1921. január 25.	A Sződ-Felsőgödi Ármentesítő Társulat létrehozása.
1921. február 27.	A Felsőgödi Református Fiókegyház létrejötte.
1921. június 11.	Felsőgöd nagyközség.
1921. október 1.	Felsőgöd önálló anyakönyvi kerület.
1921. december 4.	A Felsőgödi Római Katolikus Egyházközség létrejötte.
1922. november 30.	Az első helyi körorvos Háden Pál (1952-ig, haláláig).
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1924. január 13.	A Felsőgödi Dalárda megalakul a Magyar-féle vendéglőben
(Honvéd utca sarok).
1924. szeptember 14.	A felsőgödi katolikus templom felszentelése.
1924	A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Testület második megalakulása.
1924	Megalakul a helyi Levente Egyesület.
1926. augusztus 10.	A 930. számú Megyercsy Béla cserkészcsapat megalakulása.
1926	Felsőgödi Iparoskör alakul.
1926	A postahivatal Felsőgödön átköltözik a mai helyére.
1926. december 24.	Megindul a villanyvilágítás.
1927. október 13.	A kertmozi-engedély kiadása.
1927. december 19.	Megnyílik a Vasutasok Jótékonysági Országos Egyesületének felsőgödi fiókja.
1928. október 1.	Felépül a Római Katolikus Plébánia.
1928	Létrejön a Felsőgödi Zene és Kultúr Egyesület.
1929	Megalakul a 801. számú Losonczy István cserkészcsapat.
1930	A lakosok száma Felsőgödön: 3024.
1930	Megalakul a második Felsőgödi Kaszinó az Árpád utca 11.
szám alatt.
1930. szeptember 1.	Műkedvelő Kör alakul.
1930. április 14.	Megkezdődik a tanítás az új felsőgödi állami iskolában.
1931. augusztus 	A Stefánia Szövetség kerületi központjának megnyitása.
1931	Elkészül a felsőgödi állomás jelenlegi épülete.
1934	Községi iparostanonc-oktatás kezdődik az iskolában.
1934. szeptember 9.	A „Tavas-kereszt” felállítása a templom felszentelésének 10.
évfordulóján.
1935. december 13.	Felsőgödön önálló plébánia nyílik dr. Antal Pál vezetésével.
1936. húsvét 	A Rákóczi úti labdarúgópálya megnyitása.
1937. november 18.	Létrejön a Felsőgöd−Alsógöd−Sződliget református társegyház.
1938	Az Árpád mozi megnyitása.
1938	Felsőgödi községháza épül a mai Kisfaludy utcában.
1939	Hitelszövetkezet nyílik.
1939. augusztus 6.	A református templom felszentelése Felsőgödön.
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1942 ősze	A bócsaiak betelepülése Ilka-majorba, Újtelepre, augusztus
20-án házszentelés.
1944 nyara	Óvoda és alsótagozatos iskola nyílik Ilka-majorban.
1944 novembere 	Felsőgöd bombázása.
1944. december 9.	A szovjet hadsereg elérte Gödöt.
1945. április 28.	A német nevű lakosok elhurcolása.
1945	Megalakul a Felsőgödi Nemzeti Bizottság.
1945	Földosztás Gödön.
1945. október 13.	Ilka-major Felsőgödhöz csatolása, Újtelep néven.
1952	A felsőgödi ipari szövetkezetek megalakítása.
1952	Megalakul a Magyar Vöröskereszt Felsőgödi Szervezete.
1953	Létrejön a Vörös Meteor Sportkör.
1953	Felsőgödi Ingatlankezelő Vállalatot alakítanak.
1955	Megalakul a Felsőgödi Háziipari Szövetkezet.
1956	A tőzegkitermelés kezdete.
1956. október 26.	A Nemzeti Forradalmi Bizottság megalakulása.
1956. november 22.	A Forradalmi VB megválasztása.
1957. február 28.	A Forradalmi Bizottság tagjainak letartóztatása, elítélése.
1962	Az Ady Klub megnyitása a Kálmán utca 13-ban.
1966	Törpe vízmű létesítése az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében.
1968
A Fenyves területének parcellázása, utcák kialakítása.
1969. április	Az Országos Villamosipari Társaság (OVIT) 400 KW-os
alállomást ad át Gödön.
1970. július 1.	Alsógöd és Felsőgöd községeket egyesítik Göd nagyközség
néven.
1977. november 1.	A Gödi Egészségügyi Gyermekotthon létrejötte Göd-Újtelepen.
1978. május 15.	Melegvízforrást találtak Gödön.
1978. szeptember 2.	A Felsőgödi 1. sz. (1979-től Németh László) Állami Általános Iskola új épületének átadása.
1981	
A Dunakanyar Takarékszövetkezet Felsőgödi Fiókjának
megnyitása.
1983. június 6.	A meleg vízű tanmedence megnyitása.
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1983 	A 2. sz. Kertbarát Klub megnyitása.
1984	A gödi labdarúgócsapat megnyeri a Szabad Föld Kupát.
1989 	Gödi Körkép címmel havi folyóirat indul.
1991. december 8.	Újjáalakul a Losonczy István cserkészcsapat.
1994	A Gödi Almanach első száma.
1995. szeptember 1.	Névváltozás: Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény.
1996. április	Göd címerének megalkotása.
1998. november	A Németh László Általános Iskola új szárnyának avatása.
1999. augusztus 21.	Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke Gödöt várossá
nyilvánítja.
2003. augusztus 31.	Bozóky Gyula emléktáblájának leleplezése.
2005. szeptember 	A szálloda és a golfpálya megkezdi működését.
2005. augusztus 20. 	A Balázsovits János Sportcsarnok megnyitása.
2005. december 31. 	A római katolikus templom új szárnyának (Mária-kápolna)
felszentelése.
2010. április 7.	Az országzászló felavatása.
2014. június 	Göd városé a Duna-part Nyaralóházak.
2014. november 29.
A felújított Bozóky tér átadása.
2015. május 4. 	Megnyílik a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Emlékhely.
2015. március 4.	Dr. Záhonyi Gézáról, az 1956-os Forradalmi Bizottság elnökéről teret neveznek el.
2015. szeptember 19.	Felsőgöd 100 éves – évfordulós ünnepségek.
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