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...V alószínű, hogy az 1700 évvel 
ezelőtt készü lt pénznek a fotója, am elyet a 
D ózsa G yörgy utcában ásás közben talált 
Gábor Mihály úr, s am ely C onstantius császárt. 
N agy C onstantin  m ásodik , „kedvenc” fiát 
ábrázolja.

A pénz felirata  m agyar fordításban:
„A mi urunk az ifjú Constantius, a
legnemesebb császár”,
illetve
„A régi boldogságunk helyreállítása”.

A pénz Siscíában készült, a m ai Sziszek helyén. 
A feliratok  m egfejtője, m int m indig, m ost is 
M ráv Z solt úr, a M agyar N em zeti M úzeum  
régész kutatója , a gödi róm ai kori ásatások  
vezetője.

Bátorfí József
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Tisztelt Gödiek!

Immár hetedik esztendeje, hogy szí
ves-örömest támogatni tudom a Gödi 
Almanach megjelenését. Még alpolgár
mester koromban jutottam  arra a 
meggyőződésre, hogy segítenem kell 
azon városlakók - akkor még nagyköz
ség polgárai - önzetlen munkáját, akik 
szintén költségeket és fáradságot nem 
kímélve, nyomról-nyomra, lépésről-lé- 
pésre kibontották és bontják ma is tele
pülésünk múltját. Ma már úgy tűnik, 

hogy az írott történelem elején - itt az akkori barbár Európábcui 
- már jelentős lakott hely volt a mi mai térségünk.

Az elmúlt esztendő nem várt felfedezése a hunok valamikori 
ittlétére utaló lelet. Éppen idejében találtak rá a Nemzeti Múze
um szakemberei.

Ez az almanach sorozat büszkeséggel tölthet el bennünket. 
Nem sok település jutott el idáig hazánkban.

Mire ezen sorok nyomtatásban megjelennek, talán előbbre ju 
tunk országos jelentőségű, mondhatnánk, unicum értékű épüle
tünk, a Kincsem emlékhely és kulturális központ, valamint a 
Duna-part teljes hosszában végigfutó ékességünk, a sétány 
ügyében.

Mindehhez azonban sok ember közös akarata szükséges.
Ám az almanach megjelentetését személyes, magánügyemnek 

tartom.
Kérem fogadják szeretettel, teljen benne örömük.

Göd, 2002. április 20-án

Szegedi Sándor 
polgármester
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Előszó a nyolcadik kötethez
Tisztelt Olvasó!

Most, 2002. március 24-én, amikor ezen sorokat rovom, még 
látható egy kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a földszin
ten balra, túl azon a termen, ahol nemrégen még a koronázási 
jelvényeket, ékszereket látogathattuk, ott van a tervezetthez ké
pest meghosszabbított nyitvatartású bemutató helyszíne. Itt 
büszkélkedik a múzeum a „legújabb” szerzeményeivel.
Balkéz felől a tárlóban szépséges avarkori ékszerek láthatók. 
Vásárlás útján jutottak hozzájuk. A bejárattal szemben, mond
hatnánk a főfalon, egy üvegszekrényben, annak is a közepén egy 
erős fényű lámpa világít meg valamit. Lássuk csak! Mintegy 
ezerhétszáz évesre taksált római kori téglagyűjtemény mellett a 
lámpa alatt nagyon fontos lelet látható. Egy kis töredék a valaha 
oda temetett hun főember nyergének fémborításából. Lehet, 
hogy a hunok és a magyarok még beköltözhettek a római erőd 
falai közé, úgy, ahogyan az Aquincumban, Óbudán is történt? 
Majd eldöntik, akik értenek hozzá. Van itt egy másik ritkaság is. 
A még puha téglába stílussal írt, kéziratos feljegyzés. A tárló fe
lirata: „A 2000. és a 2001. évi feltárások leletei Gödről.”

Új szerzemények 2001 

200} november 21-2002. március 4 

Magyar Niímzcii Múzeum

IfCiCO

Új szerzemények 2001 

Tárgylista

Kurzív feliratos, késő római tégla
töredék és hun aranyozott ezüstle
mez töredéke Göd-Ujtelepről.

A meghívó (katalógus) és a rajzok
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Göd tehát a Nemzeti Múzeumban! És érezhető, hogy ez még 
csak az első eset.
Nagyréti Tamás művész úr sietve megváltoztatta 2002-es köte
tünk borítójának első tervezetét. Inkább annak a szintén csak
nem ezerhétszáz éves római éremnek két oldalát mutatjuk majd 
be, amelyet megtalálója, Gábor Mihály úr bocsátott rendelkezé
sünkre. A lelet a Dózsa György út végéről származik, ahol még 
kétszáz éve a Karaj-patak hídja állhatott és amelynek közelében 
avar sírt találtak, mellé temetett ló csontvázával együtt. Az ér
men Nagy Constantin császár második fia, Constantius látható. 
A római erőd ebből a korból származik.

Légifelvétel a 2001 évi feltárásokról 
Készítette: Hohner Miklós

Február közepe táján kedves női hang jelentkezett a telefonom
ban: „Ön az a Bátorfi József, aki régi vasakat gyűjtöget?” Mond
hatni, igen. De miről van szó? „Itt a Takarékszövetkezet udva
rán csővezeték fektetése közben különféle rozsdás vasak kerül
tek elő. Ha érdekli, el lehet vinni.” Mentem azonnal.
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A második világháború egyik utolsó üzenete, egy orosz karabély 
ismerhető fel a rozsdán át. Restaurálás után a Gödi Helytörténe
ti Múzeumban, a majd helyreállított Kincsem épületben lesz 
méltó helye. Addig a nagy faládámba helyeztem el a többi lele
temmel együtt.
Talán ebbe, a majdani múzeumba, kívánkozna az az ágyúcső is, 
amelyet a „Pest megye régészeti topográfiája” szerint az alsógö
di általános iskola őriz. Pintér Éva tanárnő tulajdonát képező 
ágyúcsövet - elöltöltős, öntöttvas ágyúról van szó - megviselte 
az idő és a Duna sodrása, ahonnan kotróhajó markolta ki. A 
Hadtörténeti Múzeum főigazgatója, dr. Lugosi József ezredes úr 
úgy vélte „sajkás” ágyúról lehet Szó. A tőle kapott dokumentu
mok alapján most majd Kovács Gyula mérnök úr és a Piarista 
Szakmunkásképző Iskola .szakemberei fogják helyreállítani. És 
ha kell, kerekekre állítják, mindezt az iskola számára.

Az ágyúcső dajkálásra szorul. Segít Horváth Ferenc igazgató úr

Az idei József napra egy vastag borítékot hozott a posta Buda
pestről. Régi barátom és munkatársam, dr. Mayer József ny.
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MÁV főtanácsos, az Államvasutak egykori eredményes berlini 
képviselője megörvendeztetett egy régi felsőgödi plakáttal. 
1932 év július 12. és 17. között öt operettet mutat be Tóváry Bé
la társulata - karnagy, Pap Károly - a felsőgödi Tűzoltó Testület 
javára a Wieser vendéglőben - olvashatjuk.

Színház FelsSgödön
Km iw «y : P ap  K árdT  I TtffHn* I Tó t  Art Béla
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A plakát

Melyik volt az a Wieser vendéglő? Megállt a tudományom. El
indultam a szokásos úton: sorban hívogattam korosabb ismerő
seimet. Senki sem tudott róla.
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Mindenki csak a Horváth kertről, a Csabonról, az Iparoskörről 
beszélt. Végül segített az Almanach, amelyből könnyű volt meg
állapítani, melyek a legrégebbi családok itt Göd térségében. Úgy 
kétszáz éve lakik itt folyamatosan például a Kökény család. 
Kökény József barátom, aki legalább úgy szereti ezt a tájat, mint 
én - vagy talán még jobban - már mondta is a telefonba; „Wie- 
ser Rudolf szálloda, étterem és szikvízgyár tulajdonos. Árpád út 
11. 1895-ben Budapesten született, 1911-ben a Hungária szálló
ban szabadult fel. Angliában, a Tátrában, Olaszországban, mint 
vezető, Karlsbadban mint szállodaigazgató, működött. Magyar- 
országra hazatérve, 1927-ben nagy szaktudással hozta létre fel
sőgödi üzemét, amelyik a nyaralók minden igényét kielégítette. 
Vendéglőjében 11 egyesületnek volt székhelye. A Genfi Szövet
ség aranyéremmel tüntette ki. A világháborúban bajor 
ezüst-, vaskereszt-, nagy ezüst-, kis ezüst. Károly csapatkereszt 
- és három sebesülési érmet kapott. 26 hónapig volt hadifogság
ban. Itthon az Iparoskör tagja, a Tűzoltó Egyesület csővezetője, 
a dalárda tenoristája volt.”
Ennyit a Wieser vendéglőről. Az öntevékeny polgári szervezet 
elérte célját: elkészült a tűzoltó szertár. Aki nem tudná, 1944-ig 
az Árpád út 11. sz. alatt volt a Kaszinó is.

Az Árpád út 11. ma
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Kökény József úr segített másban is. A „Ne a gyerek előtt” c. 
írásom papírra vetése idején, minden erőfeszítésem ellenére sem 
tudtam felidézni a magyar rádió déli híreinek bevezető monda
tait a háború idejéből. Addig jutottam el, hogy „Halló, itt rádió 
Budapest I., Dél van! Ezután elhangzott a déli harangszó, majd 
a bemondó folytatta - emlékezetem szerint - így: „Ez a harang
szó a nándorfehérvári ütközetre emlékeztet. Ismét harcol a ma
gyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert és ő bátran elfogad
ta...” De hogy volt tovább? Kökény József egy pillanatig kon
centrált, majd élőiről kezdve, egy szuszra elmondta:
„Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlé
kezzünk élő hőseinkre is, hiszen ismét harcol a magyar. Az ön
védelem adta kezébe a fegyvert és ő bátran elfogadta. A haza ha
táraiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk 
értük és itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó 
magyar fegyvert, a drága magyar életet és vigye győzemelre a 
magyar honvédek zászlaját!”
Honnan tudod? - kérdeztem megilletődve. „Minden vasárnap 
ministráltam a nagymisén dr. Antal Pál esperes plébános úr mel
lett. A déli harangszókor a hívek felé kellett fordulnom és fel 
kellett olvasnom egy papírlapról a fohászt. Ez az én tisztem 
volt.” - Ilyen egyszerű a dolog.

A napokban az országút mentén, a várdomb alatt, nagy építke
zés kezdődött. A talajvíz elvezetése céljából - a térség még a há
ború után is halastó volt - a várdomb tövében mély árkot ástak a 
markológépek. Az országút felől jól látható, hogy a kiemelt föld 
tele van terméskővel, pedig Gödön kő nem terem. Akkor honnan 
van ez a sok kő? Vagy az avarkori vár leomlott maradványa - 
lásd Gergely Tibor: A Dunakanyar kapuja című könyvét a tatár
járásról - ,  vagy a régi országút Karaj-patak fölött hídjának rom
jai lehettek a mai Dózsa György út magasságában, de minden 
esetre a római erőd falából, mint legközelebbi „kőbányából” ke
rültek valaha ide. Valamilyen emlékművet össze lehetne hozni 
belőlük, persze, ha akarunk emlékezni, és kell emlékmű?!
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Fénykép az országút felől. Háttérben a várdomb

Előkerült egy fénykép. Ez a Fácán nagy vendéglő báltermét áb
rázolja a sportkör javára rendezett álarcosbál alkalmával, vala
mikor úgy 1950 körül. A falon hatalmas olajfestmények. A szín
padon alig hat éve még Prónay Pista egy háborús kívánsághang
versenyen páncélgránátos egyenruhában Gyóni Géza első világ- 
háborús versét mondta: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a 
pártoskodókat, a vitézkedőket...” A kép egy belső cikkben látha
tó.

Kedves Olvasó!
A magam részéről örülök ennek a nyolcadik kötetnek. A Gond
viselés lehetővé tette, hogy még láttatni tudjuk a város múltjá
nak emlékeit, amelyeket könnyen meglehet, hogy néhány éven 
belül örökre, eltemetnek.
A már említett Takarékszövetkezet északi oldalán megépült egy 
új ház. A képviselő-testület tagjai úgy tudták, hogy oda az első 
tulajdonos egy polgári párt részére székházat fog építeni. Az el
múlt őszön földalatti vezeték árkát ásták, és ily módon harán- 
toltak egy réges-régi, talán a történelem korai szakaszából való.
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kőből épített alapot, amely az országúttól kilenc lépésnyire ha
lad észak-déli irányban, azzal párhuzamosan. Mráv Zsolt régész 
szerint az épület, illetve annak alapja, akkor készülhetett, ami
kor a kövek közötti kötőanyag az agyag volt. A kövek túlnyomó 
részt vulkáni eredetűek, vagyis a Börzsönyből valók lehetnek.

Mráv Zsolt vizsgálja a kőből épített alapot

Ezt a részét a bevezetőnek legszívesebben Pokomy Bencére bíz
tam volna, hiszen az ő dédszülője volt az, aki a következőkben 
bemutatott felvételeket, színes diapozitíveket készítette 1941 és 
1944 telén, valamint 1942 nyarán. Dr. Schüszler Rezsőről szól
tam már, aki élete során minden szép gödi tájat, részletet megö
rökített. Képei az Almanach korábbi számaiban is láthatók. Ez a 
mostani sorozat szépsége mellett azért is érdekes, mert a hatvan
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éves diakeretek szétszedése, károsítása nélkül készített róluk 
színes nagyításokat Simon Attila fóti fotóművész.

Kedves Olvasóim!

Ezen a helyen is - mint pár hónapja egy személyes összejövete
lünk alkalmával - vetélkedőre hívom Önöket. Az itt bemutatott 15 
fénykép helyszínéről, ábrázolatáról, készítsenek mai - 2002-es - 
felvételt, megjelölve, mit láthatunk a képeken. A legtöbb régi 
kép eredetét megtaláló, legsikeresebb fotós egy év múlva teljes 
Almanach-sorozatnak örvendhet és képeit a 2003-as Almanach
ban bemutatjuk.

Dr. Schüszler Rezső (1890-1971)



14 Gödi Almanach

A leventék ünnepélyén készült képpel felkerestem Schiller 
György urat, nevezné meg ki az a három férfi, aki a zászlót köz
refogja? „A bal szélen áll Matos Géza parancsnok, a zászlót tart
ja Lelkes László. De hogy ki a harmadik, nem tudom” - mond
ta a kérdezett. Olvasóim közül ki tudja?
A kérdés-felelet után Schiller György valamikori alsógödi kis
cserkész, elővett két szép, kézzel festett plakátot. A felsőgödi 
cserkészcsapat meghívója 1928 évi jótékonysági bálra a Hor
váth kertbe, látható a plakátokon. Belépődíj felnőtteknek 80 fil
lér volt, igazi mesevilágként!
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A plakátok kicsinyített mása.

A következő oldalakon látható a 15 db színes fénykép
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Olvasói jegyzetek a színes képekhez
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Az elmúlt év valódi nagy élménye egy szerkesztő számára az 
volt, hogy az Almanach révén egy pillanatra összekapcsolódott 
Beregszász, Orbottyán, Veresegyház és Göd. A kapcsolat lehe
tővé tette, hogy a valamikori kisdiákok koszorúja ötvenkét év 
után eljusson a hősi halált halt Pártos Gyula, egykori tanító-, is
kolaigazgató bácsi, tartalékos honvédtiszt sírjára.

A beregszászi sír

Köszönöm az együttműködést és segítséget, elsősorban szer
kesztő társaimnak: Gyüre Jánosnak, Pártos Juditnak, Láng Jó
zsefnek, Nagyréti Tamásnak és mindazoknak, akik a maguk 
módján segítették a 2002. évi kötet megjelenését. Többek között 
Molnár Jenőnek és Ory Lajosnak mindenkori segítőkészségü
kért.

Az anyagi támogatásért - mint magánembernek - mindannyiunk 
nevében köszönetemet fejezem ki Szegedi Sándor úrnak, Göd 
város polgármesterének.

Bátorfi József
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HORVATH LAJOS:

Göd a törökkorban (1541-1686)

Az ország közepe táján a török kort 1541-től, Budának török 
kézre kerülésétől számítjuk, illetve végének az 1686-os évet te
kintjük, amikor keresztény összefogással kiverték a törököt Bu
dából 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 for
rások állnak a rendelkezésünkre.

G öd m agyar b irtokosai

A népes magyar falu a Széchyek birtokában volt a XV. század
ban, 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. i 
Széchy Tamás felesége, ormosdi Székely Magdolna a mohácsi 
csatavesztés után másodszor Thurzó Elekhez ment férjhez, aki 
1517-től körm öd kamaragróf, 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 hátrahagyá
sa 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 ugyan
csak utód nélkül hunyt el 1579 körül, ezzel kihalt a Széchyek fel- 
sőlindvai ága. Göd eddig az ő birtokában volt.^
Rudolf 1579.november 17-én kelt oklevelében felsőlindvai
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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 vára
kat és tartozékaikat, közte Gödöt, vagyis a Széchyek férfiági ki
halásával, a felsőlindvai ág leányágán öröklődött tovább Göd 
birtoka, ami megszokott eljárás volt. Poppel László, trencséni 
főispán, a felesége, Széchy Margit leánya, Salm Magdolna ré
vén 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, felté
telezhetően még a XV. században. Jelenleg azt sem tudjuk, ho
gyan került Paksy János tulajdonába?^
Személyét azért sikerült azonosítanunk. Paksi János és Margit 
nevű felesége gyermekeit - Farkas, János, Lajos, György - 1520- 
ban sorolja fel egy oklevél. A török összeírás közli, hogy „az 
említett gyaur fellázadt és az ellenség földjére menekült.” E sa
játságos vélemény magyarán azt jelenti, hogy nyilván 1541-ben, 
vagy röviddel azután, Paksy János úgy döntött, nem kíván a tö
rök szultán alattvalója lenni és a Magyar Királyságba távozott. 
Komáromban telepedett le és 1553. szeptember 13-án innen kül
dött jelentést I. Ferdinánd királynak, bizonyos budai török dip
lomáciai lépésekről. Ebből a városból írt levelet Nádasdy Tamás 
nádorhoz a kormáromi vár katonáinak fizetetlenségéről 1554. 
augusztus 12-én.4
A Paksy (Paxy) család birtokai Solt székben és Pest megyében 
feküdtek, ezeket Paksy János Komáromból igazgatta és adóztat
ta. Az 1559-es szandzsák összeírás szerint göd malma már elég
gé romos volt, és jövedelmétől teljesen elesett.
Az 1562. évi török összeírásból megtudjuk, hogy Göd pusztát 
Sződ és Vác lakói művelik. Göd története tehát összekapcsolódott
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Szód történetével. Szód falu földesura a dica és dézsmajegyzé- 
kek szerint 1572-1583 között Balassa János volt. A tizenötéves 
háború (1593-1606) idejéről nem állnak rendelkezésünkre forrá
sok.^
Sződ 1622-től rimaszéchi Széchy György birtokaként tűnik fel a 
dica és dézsmajegyzékekben. Széchy Györgyöt, aranysarkan
tyús vitézt, királyi főkomomyikot - előbb Behtlen Gábor erdélyi 
fejedelem, majd II. Ferdinánd hívét - 1625-ben saját szolgái öl
ték meg.6
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. Mind
kettőjük tetemét ón koporsóban, Murány vára kápolnájában he
lyezték örök nyugalomra. Az 1635. évi dica jegyzékből tudjuk, 
hogy Sződön, vagy a vele együtt számított Gödön volt egy mű
ködő malom is, mely után taxát (taksát) kellett fizetni a Szent 
Korona őrei számára. Maga Sződ is puszta már 1678-ban, terü
letét - és így Gödét is - legfeljebb a váciak művelhették.^
A török korban 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 erede
te, illetve folytatása további kutatást igényel.

Széchy Miklós

1. Tamás, Vas megye főispánja 
1499-t 1526. aug. 29. 

ooormosdi Székely Magdolna

Miklós
1499

2. Thurzó Elek:

1. István 1. Margit 1.
t i 535 körül, o°Salm Miklós 
megszakadás I

Miklós 1. Tamás 
t i 579 körül 

megszakadás

-----1-----
2. Anna

Salm Magdolna 
oo Poppel László 

1574, 1579, 1583 országgyűlés

2, Erzsébet
oo Salm Gyula

Salm Anna
1574
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G öd török birtokosai

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 „bu
dai tartományban”. A budai szandzsák első összeírását Halil bég 
végezte el 1546-ban. Ebben az összeírásban találunk adatokat 
Göd és környékére nézve.
Halil bég tanúsága szerint 1546-ban Göd puszta és a váci náhi- 
jéhez (járás, bírói kerület) tartozik. Az 1546. évi timár-defterben 
azt jegyezték fel, hogy Göd „ráják nélküli” és, hogy a váci náhi- 
jéhez tartozik. A „ráják nélkül” megállapítás azt jelenti, hogy ke
resztény alávetettek, magyarok nem lakncik a pusztán. Ennek 
alapján csak annyit állíthatunk, hogy Göd 1546 előtt néptelene- 
dett el, de hogy mikor, az további kutatást igényel.
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 jö
vedelem mértékére ebből az adatból nem következtethetünk. Az 
1546. évi összjövedelme Göd pusztának 2023 akcse volt.
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. Ahmed nyilván csak részbirtokos (rész- 
jövedelmes) volt, hiszen 1559-ben egész Göd jövedelmét 1386 
akcsében állapították meg. A puszta jövedelme tehát csökkenő
ben volt. 12
Másik haszonélvezője 1559-ben Mehmed bin Musztafa (Musz- 
tafa fia Mehmed) timár-birtokos. Mehmed bin Musztafa való
színűleg azonos azzal a Mehmed bin Musztafával, aki 1557. ok
tóber 24. - 1558. október 13. között véli bég szilahtár, emin köz
reműködésével telket vásárolt a pesti váron kívül 37 akcséért. 
Biztosra vehetjük, hogy a pesti várban lakott,
További török birtokos Gödön 1559-től a Gülbaba kolostor der
viseinek testületé. A már tárgyalt Paksy János-féle romos malmot
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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 náhi- 
jéből átcsatolták a pesti náhijébe, miközben Szód végig a váci 
náhijéhez tartozott. Szód 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 egy
kerekű és Sződnél van, némelyek vélekedése szerint. Nem tud
juk 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 megvál
toztatták a korábbi közigazgatási határt, 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) ve
tettek és arattak. Rétgazdálkodást folytattak, amennyiben 37 
szekér szénát takarítottak be. Ebből következően lovat, szarvas- 
marhát 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 1562-ben mézet is találunk. A számosállatok 
közül 1562-1590 között sertések, 1580-1590 között juhok szere
pelnek a sződiek birtokában.
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, an
nak részét képezi.
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A sződi reform átus 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, mely
ben a molnár lakik a családjával és legényivei. 
Egyházszervezetileg a puszta gyér lakossága mindig egy közeli 
egyházközséghez tartozik, vagyis a katolikus vagy református 
pap gondozza a puszták hiveit is. Eddigi ismereteink szerint 
Sződön 1628-1630-ig Konkoli Gergely, 1631-1652-ig Újvári Já
nos volt a református prédikátor. Az 1626-os kévéi (ráckevei) 
református zsinaton pedig Szódról nem jelent meg senki. Felté
telezhetően református közössége folyamatos volt, 1562-ben 
például a törökök Sződre templomadót vetettek ki.
Mindezeket azért kellett előre bocsátanunk, hogy újabban előke
rült adatok szerint Sánta István sződi prédikátor személyét az 
időrendben elhelyezhessük.^
Bőd (Dunaapajtól délkeletre) lakott település volt a török kor el
ső felében. Egy vizsgálat tanúi szerint Bődön a Ragancs, Ra- 
gancshát nevű földet a török szultán Sánta Mihálynak adomá
nyozta - közelebbről meg nem határozott időben - mégpedig 
,Jcalavuzságért”. Kalavuznak nevezték a török korban a vad és 
rossz közbiztonságú vidékek vezetőit, akik jól ismerték a rejtek 
utakat és a rablókat ügyesen el tudták kerülni. Csatározások ide
jén a magyar és török csapatoknak egyaránt fontos szolgálatokat 
tettek, ami életveszélyes volt, mert ellenfeleik kezébe esve meg
kínozhatták vagy megölhették őket. Ennek ellenére a jó fizetség 
vagy a földbirtokadományozás sokakat csábított erre a mester
ségre.
Sánta Mihály ,Jcalavuz” a Sánták őseiként szerepel a tanúvallo
másokban, tehát nem apja a szintén említett Sánta István sződi 
prédikátornak, legfeljebb a nagyapja. Megjegyzik a tanuk, hogy 
a török császár azt mondta volna Sánta Mihálynak, hogy Bődöt 
egészben is odaadta volna, ha kérte volna. Ez már az esemény
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legendává formálódását jelzi, amihez bizonyos idő eltelte is 
szükséges. Ebből a vélekedésből most csak azt emeljük ki, hogy 
Sándta Mihály kalavuz nagy érdemeket szerezhetett a török ol- 
dalon.9
A szegedi szandzsák 1560. évi összeírásában Pataj (Dunapataj) 
városban mgtaláljuk a Sánta család fő fészkét: összesen öt csa
ládfő, egy nőtlen testvér és egy nőtlen legény szerepel a jegy
zékben. 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, hgoy 1560 után jutott fel
nőttkorba és kalauzságra vagyis szolgálataiért 1560 után kapta 
adományba Bődön Ragancshát részbirtokot a török szultántól. 
Bőd falut zavaros körülmények között, „háború idején” megsze
rezte és elfoglalta Nádkay Balázs. Ez valószínűleg a tizenötéves 
háború (1593-1606) idejében történt. Nádkay Bőd egészét gyor
san eladta 100 forintért Sánta István sződi prédikátornak. Bőd
nek 1620-ban 6 fejadót (hane) fizető családja volt. Ezek szerint 
Sánta István sződi prédikátorságát a tizenötéves háború utánra 
és az 1626-os kévéi zsinat előttre tehetjük.^®
Sánta István sződi prédikátor Pataj város tanácsa előtt bődi bir
tokjogának megerősítését kérte. A város tanácsa nem ismerte el 
a Sánták birtokjogát, mert a nevezett birtokot nem „a mi kirá
lyunk” adományozta, hanem kalavuzságáért a török szultán ad
ta.
A sződi prédikátor valószínűleg 1626 előtt halhatott meg és eb
ben az évben ezért nincs prédikátora Sződnek, mert mást még 
nem fogadtak meg.

Sánta István prédikátor fia. Sánta Ferenc Széchy Györgyné sző
di jobbágyaként szerepel a forrásokban, vagyis a Sánta család
nak ez az ága Sződön gyökeret vert.
Sánta Ferenc sződi jobbágy nem akarta visszaadni Bőd birtokot 
senkinek és ebben az ügyben földesúmőjéhez, Széchy György- 
néhez folyamodott segítségért. Végül kénytelen volt Bődöt
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visszaengedni Nádkay Balázs fiainak, pedig az Budai Bornem
issza Bolgár Pált is megillette volna, legalábbis annak végrende
lete szerint. Ezek a jogi akciók Széchy Györgyné halála, 1643 
előtt történtek, Buday Pál felesége, Toldy Kata 1641, január 10- 
én indított pert 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 Ra- 
gancs puszta, ami azt jelenti, hogy Sánta István sződi prédikátor 
és fia. Sánta Ferenc sződi jobbágy mégiscsak érvényesítette bir
tokjogát 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. Örökö
seitől egy időben Jánoky Gáspár bérelte Ragancs pusztát. Majd 
Nádkay Ferenc kezére került, aki a jakabháziakat tiltotta a föld
jének 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 1628-1630-ig 
Újvári János 1631-1652-ig
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11. Borosy, 1983, 246, 248, 302, 842
12. Káldy-Nagy, 1977. 415-416., Kády-Nagy, 1985. 204.
13. Fekete-Káldy-Nagy 311.

Megjegyzés: Természetesen olvastam Hantos Zoltánnak Göd tö
rök koráról, ín  dolgozatát (Gödi Almanach 1994. 60-64.), mely
re azonban nem hivatkozhattam.
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Rövidítések és szakirodalom

Bártfai =

Borosy, 1983 =

Fekete-
Káldy-Nagy =

Káldy-Nagy,
1977

Káldy-Nagy,
1985

Nagy

Szakály, 1995 = 

Topi 9. =

Vass =

Bártfai Szabó L.: Pest megye történeté
nek okleveles emlékei 1002-1599-ig 
Bp., 1938
Borosy A.: Pest-Pilis-Solt vármegye 
közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 
1638-1711 I. Bp.l983.

Fekete L.-Káldy-Nagy Gy.: Budai tö
rök számadáskönyvek. Bp. 1962.

Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák 
1559. évi összeírása. Bp. 1977.

Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák 
1546-1590 évi összeírásai. Bp. 1985 
Nagy I.: Magyarország családai czime- 
rekkel és nemzedékrendi táblákkal 
I-XII. Pest, 1857-1868.
Szakály F.: Pest-Pilis-Solt vármegye 
XVI-XVII. sz. dica és dézsmajegyzé- 
kei. Bp., 1995.
Magyarország régészeti topográfiája 9. 
A szobi és a váci járás. Szerk.: Torma 
István Bp., 1993.
Vass E.: Kalocsa környékének török 
kori adóösszeírásai. Kalocsa, 1980.
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NAGYRETI TAMAS:

Szépapám nagyréti Darvas Pál 
és a hozzá kapcsolódó gondolataim

1925-ben Felsőgödön születtem, Szüleim négy gyereke közül a 
másodikként. Édesanyámék, az anyai Nagyanyám Dikányok, 
Czajlikok, Vigek mindnyájan felsőgödi őslakosok és első „tele
pesek”.
Apai nagyanyámék az 1930-as években költöztek Felsőgödre. 
Rokonaim itt éltek és haltak, ma már mindannyian a Jázmin ut
cai temető lakói.
A Dikány és Czajlik családok a Csallóközből és Felvidékről, 
Gömörből származtak. Talán innen van az én vonzalmam Nóg- 
rádhoz, a Cserháthoz és a Palócföldhöz.
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Gyermekkoromban gyakran tettünk felfedező kiruccanásokat 
Sződre a „tót faluba” a „Török kúthoz”, vajon megvan-e még? 
És ha igen, kiderítette-e valaki nevének eredetét? Nagy érdeklő
déssel szemléltük a sződ műemlék templomát úgy kívülről, mint 
belülről és a nádfedeles parasztházait. Jó kapcsolatunk volt ott a 
Bujtás családdal, akik rendszeresen szántották-vetették Nagy
anyám Jancsi hegyi, másfél holdas „birtokát”. Sokszor kocsi- 
káztam a Bujtás Józsi által hajtott ökrösszekéren az Ilka ke
reszttől az Ilka-majori cselédlakások előtt, egészen a Jancsi he
gyi szántóföldig, majd este hazafelé vissza.
Felsőgödhöz kötődik a gyermekkorom, a neveltetésem és a fe
lejthetetlen ifjúságom. A községben majdnem mindenkit ismer
tem, a néniktől a bácsikig, a fiúktól és lányokig. Akkor még sok 
volt Felsőgödön a beépítetlen telek általában üresen vagy kuko
ricával beültetve, amelyek csalogattak minket az „indiánosdira” 
és a grundfoci játékra. A golyózások aranykora volt ez Istenem! 
Milyen kincs volt az „ackás” (az acélgolyó) számunkra. Ezután 
a métázások, a bigézések következtek, amit a Bozóky utcai (ma 
Lenkei utca) iskola udvarán játszottunk.
A romantikusan szép cserkészévek kirándulásai a Jancsi hegyre. 
Hosszúvölgybe, a Naszályra, táborozások a Cserhát és a Nógrád 
vidékein, boldog időszaka volt fiatalságomnak. Felsőgödről jár
tam vonattal Pestre, Vácra középiskolába és a leány-fiú szíveket 
megdobogtató tánciskolába a helyi „Wieser” kaszinóba, táncis
kolába.
A háborús évek nehéz időszaka alatt és után az érett ifjúság évei 
következtek, kinek itthon, nekem idegenben, hadifogságban. 
Minden idegszálammal Felsőgödhöz, Göd-Felsőhöz, most már 
Göd városhoz kötődöm. Örömmel látom a település fejlődését, 
de szomorúan állapítom meg a mindezzel együttjáró az emléke
imnek kopását, elmúlását.
Most családunkról:
Apai Nagyanyám született Grubicy Klára - akinek édesanyja 
Darvas Klára - Hennings Vilmoshoz ment feleségül és hat gyer
meket szült. O kilencvenhat éves korában halt meg 1968-ban. Itt 
Felsőgödön a Jázmin utcai temetőben pihen.
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Apai nagyanyám /sz. GRUBICY KLÁRA / családfája

1./

NR. DARVAS PA L ó m a g y  / 1728 /
1. Pa tta ssovich  Eva
2. Horvá th  Renata

-------------------------- A ------------------------

Éva János Pál

2.1
Juli anna

NR. DARVAS P Á L  /1775  ? /  
ÁRVÁI NAGY J U L I A N N A

Pál I’clronclla

■A N A P L Ó  írója

Irén
---f
István i

3./

DARVAS PÁ L 
DARVAS K A T A  

-------------/V ________

Sánd or Klára

4./

GRUBICYGÉZA / 1 8 4 5  /  
DARVAS K L Á R A  / I 8 5 2 /

-vV

Gé23 Antal Klara

5./

HENNINGS V I L M O S  
GRUBICY K L Á R A

______ A_____

/ 1 8 6 1  /  
/ 1 8 7 2 /

M árta Sára Vilnxjs Gusz táv Mária Judit

6./

HENNINGS V I L M O S  / 1 8 9 4 /  
CZÁJLIK M A R G I T  / 1 9 0 2 /  

-------------------------------------------------------

Vi lmos  + 
1923

Tam ás
1925

Klára + 
1926

M iklós  + 
1928

Névmagyarosítások 1934.-ben

/ H E N N I N G S  /  NAGYRETI V I L M O S .  V I L M O S .  T A M A S .  KL.ÁRA M IK L Ó S  
/ H E N N I N G S  /  DARVAS M A R T A ,  S A R A  
/H E N N I N G S  /  h í d v é g i  G U S Z T Á V .  /  J l ' D I T  /
/ H E N N I N G S  /  M Á R IA .  JU D IT  / maradi  az e redet i  név /
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Nagyanyám Grubicy Klára fiatalon 
1890-ben (édesanyja Darvas Klára)

A Hennings család ősei - Apám elmondása szerint - az 1800-as 
évek elején települtek Magyarországra (mindössze egy család). 
A nevük skandináv (dán?), illetve német eredetre utal, viszont 
azt, hogy honnan jöttek, nem tudom. Azonban az biztos, hogy a 
Hennings család Magyarországon kihalt. Németországban és 
Svédországban jártamkor, az ottani telefonkönyveket lapozva, 
gyakran találkoztam a Hennings névvel.
Hennings Nagyapámék többen voltak testvérek, köztük azonban 
csak kettő fiú, Aladár és Vilmos. Aladár a KuK. Hadseregben a 
tábomokságig vitte, így ment nyugdíjba. Ezt azért említem meg, 
mert ez a tábornok rokonom azt szerette volna, hogy a családból
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én folytassam az ő hivatását és ennek érdekében a kőszegi „Cö- 
gerájban” (nyolc tanéves katonai középiskola, a Ludovika Aka
démia előképzője) végezzem tanulmányaimat. Apám ekkor már 
látta az én szenvedélyes rajzszeretetemet és hála Istennek nem 
értett egyet ezzel az elképzeléssel, így elkerültem a nekem szánt 
katonasorsot.
Családunk egyik tagja a Hennings Aladár KuK. tábornokkal va
ló rokoni kapcsolatainkat kutatva olyan információk birtokába 
jutott, hogy ha egyenesági fiú leszármazottja lenne bárhol a tá
bornoknak, akkor az, az Ausztriában ma is érvényes törvények 
szerint, az osztrák felsőoktatási intézetek bármelyikében tandíj- 
mentesen tanulhatna.
A családunkra vonatkozó levéltári dokumentumokat olvasva - a 
családfákon kívül - az 1934-i névmagyarosításunkkor felvett 
Nagyréti vezetéknevünkre is magyarázatot találtam. A harmin
cas évek elején ugyanis az állami alkalmazásban lévőktől (pl. 
MAV-nál dolgozóktól) „elvárták”, hogy idegen hangzású nevü
ket magyarra változtassák. így vette fel akkor Apám nagyréti 
Darvas Pál ősünknek nemesi előnevét.
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DARVAS - családi címer

DurvuK ( n u t / y r é l i ) .  —  N«<f,'rátliiie(4yt‘i orcd otü  c sn iá d ;  ;iz 
1 7 0 4 /5 5 .  é v i  o r s z .  iiuiiiu.si ös.szeirú.skor H o r s o i l i i i c g y é h c i i  Jóx.scí ,  
X ó g r á t l i n e g y é b e t t  pudi^  J á n o s ,  J ó z s e f ,  I‘' eren cz ,  1*51, S á n d o r ,  
Jo l i  é s  L á s z l ó  for<lnl iu(k e l ő  a z  i^'azoll n e m e s e k  k ö z ö l t .  U c  a 
«•salad e l s z á r n i a z o l l  m á s  nieHy«’‘kl>e is, i x \ ’ Altaii j-,  l l e v í í s -  é s  l*esl-’

---- ( ' z i i i u ’r: k«‘k p a iz s h e n  z ö ld  l ia lm o i i  d aru  «•söréöen
a r a n y  pa lk éd ,  j o ld t já h a n  k a v i c s o l  la r i ;  s i s a k d ís z ;  a i laru;  la-  
k a i ó k :  k é k - a r a n y ,  v ö r ö s - e z ö s l .  (;zínier|»e«^sélek ll«‘v es- ,  Nó}»rá«l- 
és  P e s t m e j j y e  l e v é l lá rá b a i i .  —  l . e s z á r i n u z á s :

II. Ján o s
N ógoul m. ulisp.
1) Gyi'irky Jú lia  

2) iMiUlváry Ilona
1 : /.sígiiiond 
kKlu-y .Mária

Z suzsa  A nna
S /.ila s sy  Is lv ú ii  1) Vo.xilli 

, , , .  • l lo rv i i lh  L á sz lóMill l«t I»/, _ 1 ' • f
.M a.lárli KaUi lli ijc s i in y  S ú n iu c i

2 : Jú lius 
17-18

llu rsá ii

L.úszlú •f 17Ő5 Z s u z s a  
1) S zcuessy  

G ábor
2) D obák Is tván

Jan k a
llan g ácsy  S á in iu r

Ilona
KoniJáUiy
A braliáin

Pál
17.SÖ Őrnagy 

1) P a ta sso v ich  
ftva

2) H orválliy  
R en á ta

Hóra
S zalu iilay

László

K risz tina  
S cb cs tc n y  Ján o s

É va
G ásp ár K ercnez 

N .-('salonija

Ján o s
Som ogyi OéUi

P ál
á rv á i Nagy 

J u liá n n á
A napló írója

D ániel 
Nógrml in. 
száinvcx ö 

S za lon lay  l-'rain- 
(K. Kx'leeséiiy)

K ároly
18.'i8

í.aiJos
IWiS

Ágnes

J u liá n n á

S áiiilo r
tGyöngyös)

Pál P e tru u e lla
D arvas K ata D arv as  Jáiiu  

(Alpár)K lára 
u. o.

Irán
Re.rsky
Károly

István
t

M atild Is tv án
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Nagyapám, Hennings Vilmos (1861-1921) a Magyar Államva
sutaknál dolgozott. Ott az Osztrák-Magyar Monarchiával hatá
ros déli országok vasúti személy- és áruforgalmát koordinálta, 
ezért sokat tartózkodott Fiume és Trieszt városokban. Ebből 
adódóan Nagyanyám és Apámék gyakran üdültek az Adriai-ten
ger partján.
Gyermekkoromban az „újpesti” Nagyanyámnál tett látogatá
sunkkor csodálattal, elámulva nézegettem a lakás falait diszítő 
nagyméretű olajfestményeket. Később, a felsőgödi lakásunkban, 
már érettebb fejjel vizsgáltam az ismeretlen festő észak-itáliai 
tájakat ábrázoló, klasszikus, igen értékes alkotásait. Soha nem 
kérdeztem meg, hogy miként jutottak ezekhez a képekhez. A 
mai napig nem is tudom.
Nagyanyámék, amikor gyermekkoromban rajzolgattam-feste- 
gettem, gyakran mondták, hogy a kezem „Grubicy kéz”. Nagy
anyám, Grubicy Klára, édesapjának Grubicy Gézának két test
vére műkereskedő és neves festőművész volt. Ok Olaszország
ban éltek.
Apai Nagyanyámék 1934-ben eladták az újpesti családi házukat 
és kiköltöztek a Felsőgödön megvásárolt Deák Ferenc utca 51. 
számú házukba. Felsőgödöt azért választották új lakhelyüknek, 
mert Apám a helybéli Czajlik Margitot vette feleségül, itt szület
tünk mi az unokák és nem utolsó sorban Felsőgöd jó levegője, 
valamint Duna-parti szép fekvése miatt.
Apámék a Bozóky Gyula utcában a Czajlik Nagyanyámék mel
lett építettek kis családi házat, ahol gondtalan, boldog gyermek
éveimet töltöttem.
Nemrég arra sétáltam és szomorúan néztem a kis családi há
zunkra ráépült kétszintes szép „palotát”. Mellette a Czajlik ház 
is, ahol Nagyanyámék laktak halálukig, átépült, de örömmel fe
deztem fel a régi ház megmaradt, beágyazott részét. A kis és 
nagykapu már nincs meg, helyette modem, ma oly divatos „ke
rítés költemény” született.
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Nagyanyám, nagyapám reggeliznek a gyerekkel a palotai ház 
kertjében 1908-ban. A fotó levelezőlap is volt egyben.

Nagyapám Hennings Vilmos 1916-ban
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Nagyapám Hennings Vilmos fiatal munkatársaival 
a rákospalotai házuk kertjében 1919-ben

A Hennings család és rokonság Felsőgödön 
a Bozóky Gyula úti házuk előtt 1930-ban
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Kertben a kisasztalnál ülünk Klára húgom, én, 
Vilmos bátyám és Miklós öcsém.

A pádon bátyám, apám, én 
és öcsém 1930-ban.
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Utolsó csoportfelvétel a Hennings családról balró jobbra: 
Darvas (H.) Sára, Darvas (H.) Márta, édesapám Nagy réti (H.) 
Vilmos, Hennings Judit, Katika (bátyám felesége) és Hennings 

Mária hiányzik apám ikertestvére Hidvegi (H.) Gusztáv. 
Egy család 4 vezetéknévvel (1934-i névmagyarosítás miatt). 

Nagyanyámék Fgödi Deák F. u.-i házuknál 1955-ben.
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Apámmal művészetről, festészetről beszélve, elsőként Segantini 
észak-olaszországi festőművészet említette, akinek képeit na
gyon szerette. Akkor még nem értettem Apám Segantini iránti 
rajongását. Én, mi akkor a magyar klasszikus történelmi festők 
és a modemek. Molnár C. Pál, Bemáth Aurél, Szőnyi bővületé- 
ben éltünk, tanultunk. Keveset tudtunk és nem is ismertük G. 
Segantini művészetét, pedig ő is kora modem festője volt. 
Gubicyt, a festőt Nagyanyámék gyakran emlegették, példálóz
tak vele, most már értem, hogy miért.
Darvas Márta Nagynéném hagyatékából kaptam két kis minia
tűr festményt, amit Gmbicy Géza, az Olaszországban élő festő
művész rokonunk készített 1887-ben. A képeken érződik az 
észak-itáliai táj hatása. Ma ezek lakásom féltve őrzött kincsei. 
Már jóval később, Lipcsében, a vásár magyar pavilonjának 
munkáit végezve, szabadidőmben a Lipcsei Szépművészeti Mú
zeumba látogatva az egyik terem falán meglepődve fedeztem fel 
Gmbicy Viktor képmását, amit G. Segantini festett. Azonnal 
megvásároltam a katalógust, hogy többet tudjak meg Segantini- 
ról, majd itthon a Képzőművészeti Kiskönyvtár sorozatban 
megjelent Fóthy Istvánnak Segantiniról írt tanulmányát elolvas
va, már megértettem Apám Segantini iránti szeretetét. Ugyan
csak világossá vált bennem Nagyanyámék engem minősítő 
„Grubiczy kéz”-re vonatkozó hasonlata. Lehetséges, hogy vala
hol a génjeimben örökül kaptam a grafika és a festészet műve
léséhez elengedhetetlenül szükséges csekélyke tehetséget.
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G rubicyak és Segatini

A következőkben olvashatjuk a fentebb említett Fóthy István ál
tal G. Segantiniról írt tanulmány részleteit, amelyekből képet 
kaphatunk a híres olasz festő, valamint a két Grubiczy, Alberto 
és Vittorio kapcsolatáról.

Ha van művész, akinek hovatartozását szinte lehe te tlen  pontosan 
meghatározni, az G iovanni Segantini. Olaszországban szü le te tt, de 
művészetének valódi tém áját a svájci havasok világában ta lá lta  meg. 
Csaknem teljes em beri és művészi e lszigeteltségben d o lg o zo tt, 
mégis tagadhatatlanul h a to tt munkásságára a m ú lt század végének 

é letkép-stílusa, az im presszionizm us ragyogó fény- és sz ín ku ltú rá ja , 
a szim bolizm us eszmevilága és a szecesszió díszítm ényes vona l
kultusza. Segantini m indezekkel az eszközökkel az A lpesek k r is tá ly - 

tiszta levegőjét, üde lege lő it, az o t t  élő em berek é le té t ö rö k íte t te  
meg, k ö ltő i képek sorában.
Fóthy János tanulm ánya sok é le tra jz i adalékot és művészi vonatkozást 

egybegyűjtve ism e rte ti Segantini különös pályafutását.
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Es ha  t e k i n t e t b e  v e s s z ü k ,  h o g y  az  a k k o r i  k o r  í z lé se  a m ú g y  is a 

„ g e n r e ” - n a k  k e d v e z e t t ,  e l ő r e  l á t j u k  a z t  a  z s á k u t c á t ,  a m e l y b e  id ő v e l  S e g a n t in i  m ű v é s z e t é 

n e k  m e n t h e t e t l e n ü l  b e l e  k e l l e t t  v o l n a  f u tn i a .  V a ló s z í n ű l e g  m o s t  is V i t t o r i o  G r u b i c y , a  h ű 

s é g e s  b a r á t ,  a n agy  k u l t ú r á j ú  és k é r l e l h e t e t l e n  í t é l e t ű  k r i t i k u s  s z im a to l j a  m e g  a v e s z é ly t ,  

és ő  b í r j a  rá  S e g a n t i n i t :  h agy ja  o t t  a B r i a n z a - v id é k e t ,  a m e l y  —  úgy lá t s z ik  —  f e s t ő i l e g  m á r  

s e m m i  ú j a t  s e m  n y ú j t h a t  s z á m á r a ,  és  e g y  i d ő r e  k ö l t ö z z é k  vi ssza M il á n ó b a .  E k k o r  m á r  h á 

r o m  f iú c s k a  és egy  k i s lán y  n é p e s í t i  b e  a m ű v é s z  o t t h o n á t ,  a m e l y e t  n e m  f e l h ö z n e k  an yag i  

g o n d o k .  A Tehenek a korlátnál c ím ű  a r a n y é r m e s  k é p é t  1 8 8 8 -b an  20 0 0 0  l í r á é r t  az o lasz  

á ll am  v á s á r o l ja  m e g ,  A l b e r t o  G r u b i c y ,  a  m ű k e r e s k e d ő  p e d ig  s z e r z ő d é s t  k ö t  a  m ű v é s s z e l ,  

a k i n e k  e g é s z  j ö v ő b e l i  t e r m é s é t  —  h o g y  a z  a g r á r k e r e s k e d e l e m  n y e lv é n  s z ó l j u n k  —  „ l á 

b o n  veszi  m e g ” , a z az  l á t a t l a n b a n .  É s p e d ig  —  am i  t a l á n  p é ld á t l a n u l  á l ló  a m ű k e r e s k e d e l e m  

t ö r t é n e t é b e n  —  m i n d e n  m ű v e t  a f e s t ő  ált al  m e g s z a b o t t  á r o n .

N e m s o k á r a  s a já t  h á z á b a  k ö l tö z i k  a n é p e s  S e g a n t i n i  csal ád .  A fa lu s z é l e n ,  az o r s z á g ú t  m e n 

t é n  á l l o t t  az  az  e m e l e t e s ,  f a e r k é l y e s  h á z '  a m e l y r ő l  a  v ö l g y r e ,  az e n y h é n  e m e l k e d ő  h e g y 

ol dal  s z á n t ó f ö l d j e i r e  és  a  h ó f ö d t e  c s ú c s o k  f e n s é g e s  k ö r h o r i z o n t j á r a  n y í l t  a k i lá tás .  A s z o 

bák  lassan-l a ssa n  m e g t e l t e k  b ú t o r r a l ,  k é p e k k e l ,  s z ő n y e g e k k e l ,  c s e c s e b e c s é k k e l ,  és az 

e g y k o r i  o t t h o n t a l a n  p a r a s z t f í ú c s k a  m o s t  m á r  n y u g o d a l m a s  k é n y e l e m b e n  é l h e t  a s a já t  

f e d e l e  a la t t .  A ház  e l s ő  s z á l l ó v e n d é g e  V i t t o r i o  G r u b i c y ,  a jó  b a r á t ,  aki 1886 n o v e m b e r é b e n  

p á r  n a p o s  l á t o g a t á s r a  é r k e z i k  S e g a n t i n i é k h e z ,  é s . . .  fél évig  m a r a d  n á lu k .  E n n e k  a l á t o 

g a t á s n a k  k ö s z ö n h e t ő  a m ű v é s z n e k  az  a n e m  m in d e n n a p i  m e g f i g y e l ő k é p e s s é g r ö l  t a n ú s k o d ó  

p o r t r é j a ,  a m e l y e t  G r u b i c y r ó l  f e s t e t t  (12. kép). V i t t o r i o  ú r  e r ő s e n  s ü k e t  v o l t ,  és r o p p a n t  

b ő b e s z é d ű .  F e l j e g y e z t é k ;  S e g a n t i n i t  f ő k é n t  az  l e l k e s í t e t t e  b a r á t j a  a r c k é p é n e k  m e g 

f e s t é s é r e ,  h o g y  ez,  m i a l a t t  m o d e l l t  ü l t ,  h a l l g a t á s r a  v o l t  í t é lv e .  F e s té s  k ö z b e n ,  úgy  l á t sz ik ,  

i n k á b b  a  m ű v é s z  b e s z é l h e t e t t ,  m e r t  a  h a l l ó c s ö v é t  j o b b  f ü l é h e z  i l l e sz tő ,  b a l j á b a n  h o s s z ú  

s z á rú  p ip á j á t  t a r t ó  V i t t o r i o  ú r  a r c a  c s u p a  m e g f e s z í t e t t  f ig y e lés  —  a s ü k e t s é g e t  a l i g h a  

á b r á z o l t a  f e s t ő  a n n y i r a  s z e m m e l  l á t h a t ó a n  (és  f i n o m a n  b u j k á l ó  h u m o r r a l ) ,  m i n t  S e g a n t i n i  

e z e n  az a r c k é p é n .

A m il ánó i  é v e k  s o r á n  a  s o k  t é t o v a  k e r e s é s ,  p r ó b á l k o z á s ,  i d e - o d a  k a l a n d o z á s  k ü l ö n b ö z ő  

s t í l u s o k ,  m o d o r o k  k ö z ö t t  t a p o d t a t  s e m  viszi  e l ő b b r e  a  f e s t ő t  ö n m a g a  e g y é n i s é g é n e k  

k i f e j e z é s e  fel é .  És —  m i n t  a n n y i s z o r  —  m o s t  is b a rá t i  k e z e k  s e g í t i k  e l ő r e .  A l b e r t o  és 

V i t t o r i o  G r u b i c y ,  a  m a g y a r  s z ü l e t é s ű  m i l á n ó i  m ű k e r e s k e d ő  t e s t v é r p á r  felf igye l S e g a n t i n i  

t e h e t s é g é r e ,  és  m íg  A l b e r t o  an yag i  t é r e n  b i z t o s í t j a  a  f e s t ő  s z e r é n y  m e g é l h e t é s é t  m ű v e i n e k  

m e g v á s á r l á s áv a l ,  a d d ig  a  n a g y  m ű v é s z i  k u l t ú r á j ú  V i t t o r i o  (aki e g y é b k é n t  k é s ő b b  m a g a  is 

m e g l e h e t ő s e n  e l i s m e r t  f e s t ő v é  vá lt )  ú t b a ig a z í t á sa iv a l ,  b í rá l a t á v a l ,  t an á c s a iv a l  áll m e l l e t t e .  

E n n e k  a  v i s z o n y l a g o s  an y a g i  m e g a l a p o z o t t s á g n a k  k ö s z ö n h e t ő ,  h o g y  S e g a n t i n i  f e l i s m e r i  

az t  az u t a t ,  a m e l y  —  m in d  m ű v és z i ,  m in d  fö ld ra jz i  é r t e l e m b e n  —  e g y r e  n a g y o b b  m a g a s s á 

g o k b a  v e z e t i .  Fiatal  f e l e s é g é v e l  1 8 8 1 - b e n  e lh a g y j a  M i l á n ó t ,  és B r i a n z a  v i d é k é r e  k ö l tö z i k ,  

aho l  188 6- ig  P u s i a n ó b a n ,  m a jd  a svájci  Lu g a n ó i  t ó n á l  f e k v ő  C a s t a g n o l á b a n ,  v é g ü l  a m é g  

m a g a s a b b  f e k v é s ű  C o r v e n ó b a n  és a Val A s s in a  f e l e t t  e l t e r ü l ő  C a g l i o n é b a n  rá t a lá l  m ű v é s z 

á lm ai  v é g t e l e n  b i r o d a l m á r a ,  és e b b e n . . . ö n m a g á r a .
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PESTI h írlap  
Vasárnapi számából
- 1929. XI. 2 3 .-

VITTORE GRUBICY DE DRAGON
- 1851- 1920-

/GRUBICY VIKTOR hallótölcsérrel /

A magyar származású olasz festőművész, élete vége felé teljesen megsiketült. 
Egy napon egyik barátjánál bemutatták egy hölgynek, aki az első pillanatban 

észrevette a festőművész eme fogyatékosságát, 
így szólt akkor Grubicy barátjához;

- Úgy látszik, hogy barátja süket, mint a fajdkakas.
- Erre Grubicy rögtön közbeszólt:

- Igen asszonyom, az igaz, süket vagyok. De nem szép dolog Öntől, hogy ezt 
jelenlétemben megmondja.

- Hogyan? Meghallotta? -  kérdezte a hölgy zavarodottan.
- Nem asszonyom, én nem hallok. Az ajkairól olvastam le mindent, 

minthogy nagy jártasságom van öreg pergamenek kibetűzésében.
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39. A ROSSZ ANYÁK. 1890

Segantini

pontosan m egérezte, hol ke ll végződnie a valóság ábrázolásának, és hol ke ll kezdődn ie  

a stilizálásnak. Ezért hatnak S e gantin inél A bujdikodók  pokfd-nak asszonyalakjai úgy, m in tha  

nem is a levegőben lebegnének, hanem lá tha ta tlan  párnákon nyugodnának; és e zért 

szeretné az e m ber a szem ét e lfedn i A rossz anydk nőa lakjai e lő tt ,  hogy csak a k ö rü lö t tü k  

e lte rü lő  szépséges té li tá jban g y ö n y ö rk ö d jé k . Ezt te tte  egyé bkén t V i t to r io  G ru b ic y  is, 

a m ik o r Segantini b e m u ta tta  neki frissen e lkészü lt képé t. És ezt az ö n ké n te le n  gesztust 

a k é t jó  bará t olyan heves v itá ja  k ö v e tte , hogy barátságuk alapjaiban re n d ü lt  meg, és soha 

tö b b é  nem á llt  h e ly re  e g y k o ri melegségében.
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SÍ. ELMULA.S. -S^é—1899
A n nak a ..b e fe jeze tlen  sz im fó n iá n a k " is. am ely S e gantin i é le te , végső a k k o rd ja  ez a kép. 

1899. s z e p te m b e r 1 8 - in , 14 éves M a rio  fiával és a g ra u b ü n d e n i pa ra sz tlá n yb ó l sz in te  

családtaggá és a m űvész á lla ndó  m o d e lljé v é  le t t  Barbaráva l, e lin d u lt  a tö b b  m in t  2700 m é

te r  magasságú Schafbergre , hogy o t t  fe jezze be az Elm úlás  k é p é t. A  hegy k o p á r csúcsán 

egyszerű k ő k a ly ib a  á ll, ebben ü t i fel ta n yá já t a m űvész és k é t k ís é rő je . K é t nap m úlva  

heves ro sszu llé t fog ja  el S e g a n tin it. A  ka ly ib a  k ö rü l o lyan vad h ó v ih a r d ü h ö n g , hogy k i 

m o zd u ln i is le h e te tle n , de a beteg a k k o r  is m e g tilt ja  k ö rn y e z e té n e k , hogy o rv o s t h iv jo n , 

a m ik o r  a v ih a r  m ár e lü lt,  nem  akarja , hogy az o rv o s  ilye n  nagy u ta t te g ye n  meg m ia tta . 

M a rio  m égis le s ie t a m in te g y  ezer m é te rre l m é lyebbe n  fe k v ő  Sam adenbe, am e lyn e k  

kó rh á z i o rvosa, d r . B e rn h a rd , habozás n é lkü l ú tra  ke l. és éjszaka, to m b o ló  v ih a rb a n  é rk e 

z ik  meg a betegágyhoz. R ö g tö n  fe lis m e ri a b a jt :  hashártyagyu lladás. és azt is tu d ja ; 

Segantin i m e n th e te tle n . M égis m in d e n t m egk ísé re l a betegség le kü zd é sé re , meg a m e ste r 

rég i b a rá tjá t és ra jo n g ó já t, d r . N e isser n é m e t o rv o s ta n á r t  is a b e tegág yhoz k é re t i.  

M inden  hiaba, az o rv o s o k  m ost m ár csak a nagybeteg fá jd a lm a it ig ye ke zn e k  e n y h íte n i.  

Ő  maga nem hisz betegsége súlyosságában, bölcs h u m o rra l v ise li a szenvedést, de a m ik o r  

felesége is m e g é rke z ik , a rra  k é r i,  á llítsá k  ágyát az ablak m e llé , hogy im á d o tt  he g ye in e k  

lá tványában g yö n yö rkö d h e ssé k . „V o g lio  ve d e re  le  m ié m o n ta g n e !"  (H e g y e im e t a ka ro m  

lá tn i!)  —  m o n d o tta . S ze p te m b e r 28-án éjszaka ö rö k re  le z á ró d ta k  szem ei.

Ugyanabbó l a ka ly ib á b ó l, am ely  e lő t t  az Elmúlás  képén gyászo ló c s o p o rt v a r a h a lo ttra ,  

ugyanebből a h ó le pe l a la tt ro ska d o zó  k u n y h ó b ó l k e lt  végső ú tjá ra  S e g a n tin i. es ta lán  

ugyanaz az aranyosrózsaszinű  fe lh ő  fe d te  el a n a p o t a k k o r  is. m in t  fe s tm é n y é n . O k tó b e r  

1-én ped ig ugyanabban a kis m alo ja i te m e tő b e n  h e ly e z té k  ö rö k  n yu g a lo m ra , am e ly  fe lé  

a Hazatérés  néma gyászm enete ta r t .
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1950-től a nyugdíjak Szépapáin  naplójáról; vásárló erejének 
folyamatos csökkentése Nagyanyámékat, Márta nénéméket arra 
kényszerítette, hogy értékes tárgyaikat eladogassák, így biztosít
va megélhetésüket.
Sor került a Deák Ferenc utcai családi ház részleges eladására is. 
Nagyanyám és Nagynénémék elhalálozásával Márta nagyné- 
ném egyedül maradt. Úgy határozott, hogy nem akar senki ter
hére lenni, szellemi és fizikai állapota kifogástalan volt, ezért 
egy Pest megyei szeretetotthonba költözött. Nyugdíját és a meg
maradt lakás eladásából származó pénzt is az otthonnak utaltat
ta, ahol külön szobában, televízió és a megmaradt emléktárgyai 
között békességben élt. Rendszeresen látogattuk és örömmel lát
tuk, hogy jól érzi magát. Szellemi frissességére jellemző volt, 
hogy az érettségi tételeit kívülről fújta.
Darvas H. Márta 1996-ban, kilencvenhat éves korában halt meg. 
Ezzel a Darvas név végleg elveszett, megszűnt, de Szépapám, 
nagyréti Darvas Pál naplója megmaradt és hozzám került. A 
majd kétszáz évvel korábban íródott napló, amely az 1806 és 
1815 közötti időszakot öleli fel, sokat mond, mesél nekem min
dennapi gondjairól, a nehézségekről és egy kicsit az örömeiről 
is.
Ma, 2002-ben - ebben a felgyorsult, felbolydult, zaklatott, mo
biltelefonos, internetes világban - a naplót lapozgatva, olvasva 
érzem a belőle áradó békés nyugalmat.
A napló pergamenszerű lapjai megsárgultak, egy-egy oldalon 
gyermeki ákom-bákom rajzocskák láthatók az írásokon. Kié 
volt az a kezecske? Az ő gyermekeié, esetleg unokáié, talán a 
Dédanyámé? És a kalamárisból kidőlt tinta pacnija kinek a 
csínytevése? Ezekre a kérdésekre ma már nem találok választ. 
Tájékozódhatunk viszont belőle I. Napóleon francia császár Ma
gyarországot is érintő egyik hadjáratáról, az utolsó nemesi fel
kelésről és Napóleon bukása után a győztes szövetség királyai
nak pesti látogatásáról. Ezen eseményekről szóló feljegyzéseket 
olvashatják először, Szépapám kézírását gépírásba áttéve. E ki
emeléseket I. Történelmi naplórészletek címmel jelöltem. 
Találtam Szépapám naplójában egy külön lapon írott feljegy-
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zést, amelyet Ő a dédapja elbeszélése alapján rögzített. Az ese
mény százhat évvel leírása előtt történt, és pedig II. Rákóczi Fe
renc Fejedelem fogadása és vendégül látása volt. Ezt a Il-vel je 
lölt részt eredeti formában is olvashatják.
„III. A XIX. sz. elejét jellemző naplórészletek” címet adtam a 
következő résznek. A naplónak azokat az oldalait emeltem be a 
közlendők közé - lefényképezve az eredetiket - ,  amelyek tartal
mukkal jól jellemzik azt a kort, amelyet Szépapám naplója felö
lel. Beletekinthetünk a gazdasági, természeti, időjárási viszo
nyokba, olvashatunk a pénz értékéről, az állandó drágaságról, a 
mezőgazdaságban dolgozó emberek fizetéséről. A naplóban elő
forduló, ma már nem ismert kifejezéseket szövegmagyarázatok
ban az egyes lapok alján helyeztem el.
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I. T örténelm i naplórészletek

Ezt a naplórészletet úgy adom közre, hogy abban a korabeli írás
mód és az egyes szavak, kifejezések, a mondatok szerkezete vál
toztatás nélkül szerepel. Ennek eredményeként helyenként ne
hezebben érthetők azok a gondolatok, amelyeket leírójuk kife
jezni akart.
Külön érdekessége a naplórészletnek, hogy az egyes mndatok 
egy kitett ponttal fejeződnek be ugyan, de szinte sohasem, vagy 
csak ritkán kezdődnek nagybetűvel. A mondatok közben azon
ban többször is találkozunk nagybetűvel kezdődő főnevekkel, 
amelyek valószínűleg a német nyelvtani szabályok hatására 
íródtak ilyen formában a szövegbe.
Néhány helyen zárójelben jeleztem a szövegben szereplő szó 
után annak a mai értelmét, vagy egy-egy rövidítés jelentését.
A magyar szavak írásmódján semmit sem változtattam, azok a 
korabeli írásmódnak felelnek meg. Az idegen személy- és város
nevek is úgy szerepelnek, ahogy a napló írója azokat leírta. Most 
lássuk a fentebb jelzett naplórészleteket;
1809. April 9. Fogadtam meg magam helyett Gyalog Insurgens 
(felkelő) Katonának Herentsényi (herencsényi) lakos Nemes 
Kálmán Károlyt, adok néki 108. Rh. (rénusi=rajnai) forintot, 5 
kila (7 kila= 40 mai kilogramm) Búzát és egy öltöző fejér Ru
hát, azon kívül napi Soldot amig tart a Insurgencio (felkelés). 
1809. April 3. és 23. Ezen napokban felette gyors kömyül állá
sokban rossz helyzetben van szegény Magyar Hazánk a Frantzia 
Tábor közelítése miatt a ki Népünket Szüntelen vervén, s közü- 
le sok ezereket meg ölvén, Bavariából (Bajor országból) már 
éppen Bétsig (Becsig) érkezett, s félő, hogy ma holnap nálunk 
lessz. Bétsből a Kantzellária s miden főbb Emberek Budára és 
Pestre már le jöttek, a Király, Királyné, s az egész Udvar Szalad 
Kassa felé, a Koronát s minden félthető Kintset Temes Várra 
visznek, az Insureltzió (nemesi felkelés) ugyan minden felé kap
kod, és sok Vármegyéből, a többi között a miénkből (Nógrád) 
az Ellenség elejébe siet, de allig ha késő nem lesz már, adja Is
ten mindennek jó végét.
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1809. Máj. 12. adtam be Szétsénbe (Szécsény) az Insurgens (fel
kelő) Katonámat, a közönséges (általános) Mustra (szemle) volt. 
1809. Máj. 15. a Generális Gróf Keglevits György vizsgállya 
őket, valamely nap pedig el indúl az egész Insurgens Seregünk 
a Frantzia elébe, de allig ha már késő nem lesz, mint hogy már 
a régen bár is Népünket meg verte.
1809. Máj. 30. Fizettem a Királynak ajándékozott 300. Lovas 
katonák ki állitásáért 45 fi. (Forint) és 50 pénzt (krajcár), ezek 
már ki is mentek Komárom felé, a Gyalog Insurgenseinknek pe
dig ma kellett el indulni, de nem tudom elmentek é most hallyuk 
azt is hogy a Frantziát meg verték Béts körül, majd meg válik 
igaz lesz é a hir, hanem az igaz, hogy a Kengyeleink a Frantzia 
igenlésből (pártiságból) lármázni kezdenek. Nagyon jó lesz ná
lunk is a nem fog történni.
1809. Jun .ll. Hazánknak a Túl a Dunai részét pedig a Frantzia 
is pusztitja, ott lévén a Tsata (Csata) Platz (Tér).
1809. Jun. 18. Győr mellett 14.én vólt a nagy Verekedés a Fran- 
tziával, meg veretettünk Szokásunk szerint, s kivált az Insurgen- 
seink szenvedtek sokat. 14. Juni. Győrt is el vette a Frantzia, s 
az egész oda gyülekezett nemes Insurgens Seregünket Széllyel 
kergette, sokakat el is fogott, a többit a Palatinussal (Nádorral) 
és János Hertzeggel Komáromba rekesztett (üldözött). Budára 
minden órán vártuk, A Dunán való Hidat Pestnél szedték fel. 
1809. Juni. 28. midőn ezt irom tudni illik még sem Győrt meg nem 
vehette az Ellenség, de a Hóstáttyút (külváros) már mind el éget
te, sem a Dunán való Hidat még el nem bontották tsupán a Kar Fá
it Szedték fel, hanem az igaz, hogy úgy készen vágynak mellete a 
Átsok (ácsok) éjjel nappal, hogy mihelyt Szorul a Kapitza (kapca) 
mindjárt el kezdhessék Komáromot a Szőlleikből Lövöl dözni az 
Ellenség de még addig sem igen árthatott neki, valahová be jön 
hallatlan keménységgel bánik a néppel, s igen nagy terheltetést 
tész, s kivált minden féle Marhákat seregestül el hajt és valamit 
tsak lehet mindent el viszen s 14. Júniustól fogva is Szüntelen ve
rekedik, kivált az Isurgenseinknek nagy bajuk van véle, de ezek is 
néhol tsak ugyan jól kezdik magukat viselni, s a 14. Júniusi meg 
szaladások Szégyenét magokról lemosni, de ez a Szaladás nem
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volt közönséges {általános) tsupán a Borsodi és Hevesiek Szalad
tak haza a mieink (nógrádiak) jól viselték magokat.
1809. Juli. 27. Ment a Király és a Királyné Budára Egerből a hol 
az Ellenség miatt való félelem tartotta eddig őket. Bétstől is el 
esvén úgy az ezen Hónap elején véres Verekedések vóltak Po- 
sony Felett utollyára pedig Károly Generalissimusunknak (főve
zér) igen nagy veszteséggel Morva felé kellett hátrálni a meg- 
míu'adt Népünkéi mint osztán 16. Júli. 30 napi Fegyver Szünés 
lett Magyar Országból mind azt magának Foglalván a Frantzia 
Császár valami az Ausztriából erre jövő Rába Vize is bele 
Számlálván, Isten tudja ha vissza adja e még ezt valaha nekünk. 
1809. Szept. 16. A napokban a Tábori Fő Patikát is Szétsénbe tet
ték által, a Barátok Klastromába, a Hadi készületek Felette na
gyok, de az Ellenség sem henyél ám, a Békességen M. Ovárban 
{Magyaróvár) dolgoznak de alig ha valami lesz belőle.
1809. Dec. 26. Vettem az itt quartelyozó {beszállásolt) Ertz 
Hertzeg (főherceg) János Dragonyos Regementyebeli {ezredbe- 
li) Kapitánytól egy szürke Paripát, adtam érette 150 Rh. forintot, 
egy Órát és Nyereg Szerszámot, ezek meg értek 150 forintot.
1810. Januárius 2. Jött haza az Insurgens Katonám.
1812. December 15. Igen emlékezetes ezen esztendő, a Háború
ra nézve is, mert a Frantzia Császár Napóleon a Német Országi 
Frigyeseitől s a mi Királyunktól segitetve az Orosz Császárral 
Hadakozni kezdett, az 1812 dik Júniusában annak határján ál- 
tunk mert Szeptember 16 dik napján az Orosz Birodalom Fő Vá
rosát elfoglalta de a mellyet egészen porrá égettek előtte az Oro
szok valamint az egész Főhelyeket amerre a Frantzia Egyesült 
Armadia (hadsereg) ment, hogy semmit sem találtassanak egé
szen tönkre tették az Oroszok, ami azt akarta hogy a majd 
600000 Emberből álló Egyesült Armadia mindenben Szükséget 
lásson. 18. Október, magát vissza hozni kezdette, s egész eddig 
úgy ment 2. Jan. 1813 dikig többet 200 Mért földeknél hátrált, 
sőt most is hátrál, mind az Ellenségtől, mind a kegyetlen Hideg
től Embereinek majd felét, minden lovait, s egyéb Marháit el
vesztette, s az Munitzia {lőszerkészlet) kevés héjján oda van, ez 
a következése egy Ember butaságának.
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1813. Augustus 24. Ő Felségének Parantsolatját vettük az Insur- 
rectió eránt, melyben a Felséges Palatínusunk által közönséges 
(általános) fel kelését kivánnya a Magyar Nemességnek, más 
némely Nemes Vármegyék jól is elő menten benne (élenjártak), 
elemég (amíg) nálunk most van folyamatban. A Mustránk 16. 
diktól 21. dikig volt Lonsontzon és Szétsénben, a Szegény Sor
sú Nemesek a kik alkalmatosak Katonák lesznek, a vagyonosab
bak pedig fel Ruházzák Lóval s fegyverei kikészítik (felszerelik) 
és tartják is. Ezeken kívül a Köz Népből 140 Legényt állítunk ki, 
amint hogy már alkalmasént készen is vagyunk Ezekhez a Tisz
teknek harmad részt O Felsége adja a Réguláris Seregektől, a két 
harmad részét pedig mi tesszük. Mint hogy Pénz Tellyességgel 
nintsen, O Felsége adott a Vármegyének kölcsön 20000 Forin
tot Váltóban b.Per Centim Interesre (kamatra), e nélkül nehezen 
is bóldogultunk volna. Valamint nekünk el kell adnunk mind olt- 
só Példának okáért Búza, Bor s több illyenek, amit pedig nékünk 
kell vennünk mód felett drága, mint p.o. (példának okáért) Ru
ha s más ilyen. A Szegénységnek a minden napi Só jámivaló 
nintsen mert hogy ez is nagyon drága úgy mint Mázsája 11 fo
rint 9 krajczár.
1813.Augusztus 30. Voltam B. Gyarmaton (Balassagyarmaton) 
a Gyűlésen, a hol a Nemes Megyénk által ki állított 140 Lovas 
Katonának, úgy mint egész Escadronnak (lovas osztály) Tisztje
it megválasztottuk. Főbb Kapitány lett Szulyovszki Lajos, a má
sodikat a Felséges Hertzeg Palatínusunk (nádorunk) teszi, első 
Fő-Fladnagy Stréter István, a másodikat O Hertzegsége teszi, el
ső al Hadnagy Lukovit József, a második Hamar, Lévai lettek. 
Ezek Szabad akaratú Katonák s a F.H. (felséges herceg) Palatí
nus Regementyébe (ezredébe) mennek, de ott is külön Escadront 
formálnak s a Háború végével ha szerentsése meg élhetnek ha
zajönnek az Insurrectió meg további parantsolatig várakozik, az 
is egy Escadron lesz. A Háború már ki van hirdetve a Frantzia 
ellen. A mi F. (felséges) Királyunk az Orosz Tsászár az Angilus 
(angol)sL Prussus (porosz), a Svéd Király a Spanyol ország egy 
kézre fogunk dolgozni, lehetetlen már tovább tűrni a Frantzia 
Hódoltató felfuvalkodását, a Törvénytelensgéeit.
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1813. October, October 16.18. és 19.dik napjain Nagy és Véres 
verekedések voltak Lipsin (Leipzig) körül egy részről a Frantzia 
s a vele egyesült Sax {szász) Wittembergus és Badeni Seregek, 
más részről a Miénk, az Orosz, Császári s a Prussus {porosz), és 
svéd Seregek között. Az Ellenséget maga Napóleon vezérelte, s 
állott 150000 Emberből, a Mienket a velünk Egyesültekkel 
Hertzeg Swartzenberg, O alatta Vezérelték az Oroszokat Borcloj 
de Tali, Vidgeinstein és Beringsen. A Prussokat Blücher és Kle- 
ist, a Svédeket a Korona Örökösük Vezérelte. Napóleon egészen 
megverettetett s tsak allig szabadult meg a fogságtól. Az Ellen
ségből a Tsata {csata) Mezején maradt 40000 Ember, több 
Frantzia Hertzeg Marschalok és Generálisok több el fogattattak 
40000 nél akik között 38 Fő és al Generálisok, s számtalan főbb 
és alsóbb rangú Tisztek vágynak. 350 Agyú 1000 Minitziós Sze
kér, egy lóval. Az Ellenségnek minden Tábori Bútora, Ispotályai 
{kórházai), Maganizusai {anyagi készletei) s Patikája. A mi ré
szünkről 10000 magyar Elesettek és sebesültek száma. Az El
lenség minden felől hátrál rendetlenül s minden nap az óta is so
kuk fogattatik belőle. A Mi F. Császárunk a F. Orosz Császár, a 
F. Prussus {porosz) Király, s a F. Svéd Korona Örökös mind 
együtt jelen voltak az ütközetben.
1813. October 24. Vittek ezen keresztül valami 500 Frantzia Ka
tona Foglyot a kiket Szakszóniában {Szász ország) fogdostak el 
a mieink többnyire Lengyelek voltak, fiatal apró Nép Rongyos, 
vagy 20 Szekéren Betegeket vittek, a többi per gyalog. A kivé
nült Katonáink kisérték.
1814. Januárius 14. Frantzia fogoly Tisztek Egerbe a hol lesz- 
nekmég vallatandnak, Drezdában fogták el őket. A Mi Várme
gyénkben is 120 Tiszt van belőlük mind öszve pedig mind egy 
3000. Fő Tisztek és Generálisok vágynak Magyar Országban a 
kik tsupán Drezdában fogattak el, mért, hogy pedig Felséges 
Orosz Tsászár Sándorral egyesülve van a mi F. Fejedelmünk, s 
Drezdát is együtt ostromolta a mi Népünk az Oroszokkal tehát a 
Tisztek mind Magyar Országba jöttek tudni illik az el fogatott 
Frantzia Tisztek közül egynéhányat jól megvendégeltük. Gyö
nyörű Szép s betsületes Nép ez.
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1814. Februárius 13. Katonáink Frantzia Országban már Páris- 
hoz közelgetnek.
1814. Április 19. Máitius 31.kén ment be az Egyesült Fejedel
meknek a Néppel Frantzia Ország Fő Városába Párisba, az 
Orosz Tsászár és Burgos (porosz) Király Személyesen Vezérlet- 
ték be oda a Népeinket, az ezt meg előző napokon igen véres Üt
közetek történtek, mindenütt a Frantziák nagy károkkal, Napo
leon maga a Loire Vize Felé húzódik el, a hol még hihető véres 
Verekedések lesznek vele. Fel lévén nála téve, hogy az utolsó 
tsep vérig oltalmazni fogja magát. Az a Napoleon a ki 14 sőt 
több Esztendőkig Szüntelen győzödelmes Hadakozásokat viselt 
az egész Európával, s azt egyik végitől a másikig öszve gyűrte. 
Királyokat, s Fejedelmeket le tett, s helyekbe másokat tett, a ki
nek Büszkeségének úgy láték az egész Világ kevés lett volna, 
most maga jutott azon sorsra, hgy azt a Koronát, mellyet igen 
sok átkos varázs mesterséggel magának meg Szerzett el veszti, 
s talán az Életét is, ha tsak magát meg nem adja, a mit pedig meg 
tehetne a mi Királyunk Leánya lévén a Felesége, ez által tudom 
kegyelmet nyerhetne. Ez Orleansba van most az O édes Attya 
pedig a mi Királyunk Dijon Felől közelget oda, a Déli Ármádi
ával, a nagy Ármádia Svartzenberg Hertzeg Generálisunk által 
vezéreltetvén, hol az Orosz Tsászár és Burgos Király jelen 
vágynak Páris felől megy Napoleon ellen.
Mindjárt, hogy bé mentek az Egyesültek Párisba, azonnal egy 
Öt Személyből álló Országló Tanátsot tettek ott, mellynek Tag
jai Talejrand, Perigand, Jeancort, Monteskieu, Polberg, és Beur- 
nenville, a Szenátus pedig egy új meg alkotó Constitúziót (al
kotmány) tsinál a Partelemi (parlament) elöl ülése (első ülése) 
alatt, a mely Szerint a Törvényes lejendő Király 18 dik Lajos 
fogja Frantzia Országot kormányozni, Bonaparte Napoleon pe
dig már előre Tiranusnak (zsarnok) és Despotának (kényúr) ta
láltatván egész Famíliájával együtt a Trónustól meg fosztatik a 
Frantzia Nemzet által. A Generálissal s Katonái Seregestől oda 
kapják, (elhagyják) majd el válik nem sokára ami kimenetele 
lesz s az a rettenetes Háborgás melly Frantzia Országot Európá
val együtt már 27 Esztendő óta rinyállya (irritálja), s mellynek
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mi Magyarok véghetetlen Súlyát érezzük, talán majd végét éri. 
Ami Napóleont illeti természetire nézve nem volt kegyetlen, 
tsupán a nagy s ki elégithetetlen vágyás volt benne rossz, már ha 
meg akart volna elégedni a maga sorsával, boldog lehetett vol
na, úgy is már el érte azt, hogy az egész Európának úgy szólván 
parantsolt, ki vévén a dicsőséges Anglus {angol) Nemzetet.
1814. Április 23.24.25. Bonaparte Napóleon 11. Apr. minden 
Frantzia Olasz Országhoz való jogairól le mondott haláláig az 
Olasz Országhoz Szélén Fekvő Elba nevű Sziget neki lakhelyül 
6000000 Fivér (Livre) Pensioval {nyugdíj), a Feleségének pedig 
a Parmai Piacencai és Gvastallai Hertzegség, tsupán tsak ezen 
Feleségének köszönheti most Napóleon, hogy rosszul nem bán
tak vele, annyira Fel mérgesítette magára az egész Világot. Mil
liókra megyen azon minden Nemzetbeli Katonák száma a kik az 
ő ki elégithetetlen, bolond büszkesége miatt valami 14 Eszten
dők alatt meg haltak. Frantzia Ország nem egy hamar áll helyre 
úgy ki merítették.
1814. Július 27. Június ló.kán tartotta a mi Felséges Királyunk 
Bétsbe való Fényes pompával a maga be jövetelét, minek után- 
na 13 Hónapig az Felséges Egyesült Fejedelmekkel Szüntelen a 
Tábornál lett volna. Birodalmának minden előkellő Férfijai je 
len voltak azon pompás be jövetelen, a kik között a Magyar Fő 
Rendek különösen jelessé tették azon Fényes Pompát, minden 
Vármegyéből Követek, küldöttek azon Pompa Fényesitésére, a 
mi Vármegyénkből {Nógrád) a Fő Ispányon kivül második Vice 
{al) Ispány Ambrózy Lajos, Szent Iványi Medárd, Almásy és 
Marsovszky István leend.
A Békesség a Frantziákkal már meg készült, s alá is Íratott, majd 
tall meg pihen már Európa a 23 Esztendőbeli hánykódás után. 
1814. Augusztus 14. Ugyan az nap jött be 2 Compania {század) 
Német Gyalogság a Csartorínszky Regementyéből (ezred), előt
te való nap pedig a Rosenberg Dragonyos {lovas) Regementyé
ből 2 Escadron {osztály) hált itt. 15. elindult innét a Csarto
rínszky Regementye Gyöngyös Felé akarván Erdélyi Qvartélyra 
{szállás) menni, de a Zagyva minden Hidakon fellyül kereked
vén lehetetlen vólt által menni, hanem újra vissza jöttek, a mi
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annál nehezebben estt a Szegény Lakosoknak, hogy a Szüntele- 
ni való Esőzésekben nem készíthetvén magoknak Gabonát, Ke
nyér nélkül vóltak, a mi lég rosszabb pedig a volt, hogy mikor a 
Hertzeg Csartorinszky Regementye kiment, helyekre azonnal a 
Hertzeg De Ligne Német Gyalog Regementye {ezred) szállott, s 
már e szerént két Regementből 4 Compánia vólt a Falunkba, 
{Csécse) a De Ligne Regementyének az Óbestere {ezredese) 
Pásztóra akarván egy egész Batalionnal {zászlóalj) menni, oda 
V íz végett nem mehetett be a Batalion, tehát Szőllőst szállotta 
meg, az Óbester (ezredes) feleségestől a Adjutantostól {segéd
tiszt) engemet kért meg, hogy Szállásra Fogadjam be, a mint 
hogy be is Fogadtam, s egész Tisztjeivel együtt Ebéddel s Vat- 
sorával jól tartottam.
1814. Augusztus 17. Mentek el a Német Katona Vendégeink Jobb
ágyiig és is el kisértem Őket, a hol még ekkor is nagy lévén a Viz 
kéntelenek vóltak a Katonák le vetkezni, s úgy mentek neki a Víz
nek. Nem rossz Nép vólt, de Felette éhen lévén allig tudták Őket 
meg elégíteni sok nyomorultak {betegek) voltak közöttük.
1814. Október 20. Mentem Pestre az Európai Fejedelmeknek lá
tására mint, hogy a mi F. Királyunknak az Nap, a F. Orosz Tsá- 
számak, a Prussiai {porosz) s a többi Királyoknak más nap kel
lett volna be jönni, de valami ok adván magát elő el haladt a be 
jövetelek. Igen sok Nép tódult látni akarván azon jó Fejedelme
ket a kik már noha meg szerezték Európa Számára az áldoti Bé
kességet, de hogy azt annál állandóbb lábra állíthassák azért 
gyülekeztek most öszve Bétsbe. Pesten igen nagy a drágaság, a 
Feleségemnek 2 hosszú Ruháért Fizettem 66 FI {Forint), 2 pár 
czipő 8 FI., magamnak varrattam 1 pár Bagaria Csismát 22 FI., 
1 pár Anglus {lovagló) Csismát 17 FI., egy pár Magyar Csismát 
12 FI., a kis Leánykámnak 2 hosszú Ruhátskát 16 FI., 2 pár Czi- 
pőtskét 3 FI.
1814. October 23. Jött be Budára a Felséges Királyunk, a F. 
Orosz Császár és Prussus {porosz) Király pedig 25 dél után, 
minden felé múlatságok, úgy mint Hadi gyakorlások {hadgya
korlatok), Bálok s Théatromi {színházi) játékok tartattak mulat- 
tatásokra, éjjelre pedig az egész két Város tudni illik Buda és
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Pest Fényesen ki voltak világosítva, de ritka Fejedelmi jelenség 
is volt ez azon két Városra különösen, s az egész Hazára közön
ségesen {általános). 28. Vissza menetek a Fejedelmek Bétsbe. 
Az 1814. dik el múlt Esztendőnek ez a rövid és egy ügy ü (egy
szerű) leírása. Azonban a Historikosoknak (történészeknek) so
ha ollyan nevezetes mezejek (alkalmuk, módjuk) az Írásra nem 
nyílt mint azon 1814.dikben a következendő Világ előtte tsudá- 
nak s hihetetlennek Fognak azon dolgok tetszeni a mik a Felől 
Íródni Fognak, s azonban pedig valósággal meg történtek. 
Európának lég hatalmasabb Fejedelmei mind Bétsben vágynak 
most hogy az esmeretes Világ ezen lég Nemesebb Részének sor
sát végképpen meg állíthassák a Maradék (az utódok) fogja a 
holnapot belőle aratni, hgy ha jól dolgoztunk. Elég az hozzá, 
hogy örül annak az Embernek a Szive a ki érezni tud hogy min
den Féle Nemzeteket igy együtt Barátkozni lát, kivált a lég na
gyobb Fejedelmeket láttja hogy mennyire le ereszkednek Ember 
Társaikhoz. Magyar Hazám örökké meg Emlékezik a Felséges 
Orosz Császár, s Burkus (porosz) Király múlt októberi itt múla- 
tásáról, annál is inkább, hogy nem mint Fejedelmek, de mint jó 
Barátok úgy viselték itt magokat, akár kivel a lég nagyobb nyá
jassággal beszélgettek, s a Múlatságokban akár melly betsületes 
Nemes Leánnyal tántzoltak is, s a mi lég nagyobb öröme lehet 
pedig a Magyarnak az, hogy a lég nagyobb meg elégedéssel 
hagytak itt bennünket, s most is igen szépen emlékeznek rólunk. 
Adja a jó Isten Szerentsés végét a dolgoknak.
Ide hozzánk 17. Mart. 1815. jött meg a hire, hogy Napóleon 
Frantzia Ex Császár Elba Szigetéből 26. Febr., el szökött 5 Ha
jóval, úgy mint az Inconstante nevű Briggen (kétárbócos vitor
lás) és 4 Kisebb Hajón, az ott körül vigyázó Anglus és Frantzia 
Hajók mihelyt ezt észre vették mindjárt üzésre indultak, de még 
azt nem Írja a Magyar Kurír nevű Pesti Magyar Újság ha el ér
hettek e. Most pedig ide való Lakos Zsidó Májer nevű Pestről 
azt a hirt hozta nékem, hogy Frantzia Országban Tulonnál (Tou- 
lon) Szállott ki Napóleon s azt el is Foglalta, s hogy már addig 
60000 Embere is hozzá gyűlt, a jó Isten tudja mi lehet még en
nek a következése.
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Éppen 7. Ápr. jött meg a híre hozzánk, hogy Napóleon Párisba 
20. Mart. estéli 8 órakor ment be, egy Posta Kotsin s tsupán 20. 
Dragonyos (lovas) kisérése alatt. Az egész Frantzia Katonaság s 
Vezérestül s Tisztestül hozzá állván. Ebből láthatjuk az Emberi 
indúlatok álhatatlanságát, tavaly mikor Napóleont le tették az 
Egyesült Fejedelmek a Frantzia Lakosoknak nagy örömük vólt 
benne és átkokkal kisértették Elba Szigetébe, most pedig azt ol
vasod az Újságokban hogy mindenütt öröm s Vivát (éljen) kiál
tással fogadták, hanem azt tsak ugyan meg kell vallani, hogy a 
Katonasága akkor is sajnálta. De gyalázatra valóbb az kevés rég 
(nem régen) uralkodott 18. Lajos Király Ministerei a kik észre 
nem tudták venni azon Össze Esküvést mellyet Frantzia Ország
ba szőttek a Napóleon Barátja! s az egész Európai hatalmas Fe
jedelmek is Szégyenelhetik hogy erről már tsak akkor tudhattak 
midőn a Revolutió (forradalom) véghez is ment Frantzia Or
szágban, haszontalan volt a nagy hirü Bétsi Congressus, Vendé
geskedésből s Farsangolásból állott az, mennyi Embernek kell 
már az ilyen éhetetlenség miatt el veszni, majd hallunk eleget.
1815. Május 15. Midőn ezeket irom egyebet nagy készületnél 
nem látunk, az egész Európa tüzbe van, közönségesen (általáno
san) hogy Frantzia Országot meg támadják, miért hogy a tavaly 
vissza hozott s a Frantzia Trónusra emelt gyáva 18 dik Lajos Ki
rályoktól el állottak, s újra Bonapartéhoz szegődtek a Frantziák. 
A Frantziák is mindent megtesznek hogy magokat meg oltal
mazhassák s Bonapartéjokat a Császári Trónuson meg tarthas
sák, tsudálkozni lehet a Fejedelmeken, hogy ők azt a Ministere
ikkel együtt áltul (át) nem látták hogy Bonaparte meg nem ma
radt Elba Szigetén, hiszen neki kevés volt Európa sőtt kevés az 
egész Világ, az ő ki elégithetetlen büszkesége, s minden ural
kodni kivánása hogy tudott volna egy ollyan Ő előtte Mák 
Szemnyi szigeten meg Férni, esmerjük pedig a Frantziáknak is 
hebehurgya s álthatatlan természeteket s Újság (újdonság) kivá- 
násokat. Azt mi eddig valókból áltuk láttuk, s azért hittük, hogy 
sem Bonaparte Elbán sem a Frantziák az Országban sokáig nem 
vesztegelnek, s az ő Királyoknak is semmi jót állandóra nem jö 
vendöltünk, tsak a Fejedelmek a Magok haszontalan here Minis-
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tereikkel nem tudták látni semmit, már most vegyék hasznát rö
vid látásoknak. Hogy a Frantzia Nemzetet meg győzzék, Bona
partét Székéből ki vessék, annak el hivése kevés Ember fejébe 
fér sőtt hajlandóbbak vagyunk azt hinni, hogy még egyszer ott 
fognak lobogni a Frantzia zászlók a hol már sokszor lobogtak, 
az ő tanult Vezéreikkel a mi puha, kényes Vezéreink fel nem te
hetnek hogy tavaly meg győzték, az volt az oka, hogy a rettene
tes Muszka {orosz) hideg a jó Katonaságát tönkre tette. Hogy 
meg győzték Napóleont, az tsak a Vellington nagy Talentumá
nak lehet tulajdonítani. De már most egy kitsint meg pihenvén, 
magát egészen helyre hozta, s az a Büszke Nép mindent végbe 
viszen hogy magát meg tarthassa, nem sokára eleget fogunk hal
lani, mert már sok Nép ki állott a Sikra a Rhenusnál {Rajna).
1815. Máj. 25. Midenféle Nemzetekből való Katonaság, Ma
gyar, Német, Orosz s.a.t. szünet nélkül takarodik {vonul) a Rhé- 
nushoz. a mi már ott van is alkalmasint nem megyen 300000 re, 
de ha az egész Európai Egyesült Fejedelmek Népei oda érkez
nek, akkor nehéz lesz őket a földnek is tartani, tsak el lehet kép
zelni azon Szegény Tartományt ahol a Tsata Platz {Csatatér) 
lesz, mit fog szenvedni, még allig múlt Esztendeje hogy lélegze
tet kezdett venni, már újra rá került a nyomoróságra, majd meg 
{el) válik Bonaparte mit tud, ő is a mint a Frantzia Országi Le
velekből olvassuk rettenetes készületeket tesz az övéivel, már 
Párisból minden órán {hamarosan) készül el indulni a Táborhoz, 
nem sokára sokat hallunk, majd el válik kinek a részire hajlik a 
Hadakat, Vezéreket igazgató Lég nagyobb VEZÉR.
1815. Júni. Midőn ezt irom még a Frantziákkal semmi Vereke
dés sem volt, noha az Egyesült Fejedelmek már mind a Tábor
nál vágynak, s a készületek mind a két felől nagyok. Hanem a 
Nápolyi volt Napóleon Joachim, Murát Királyságának már vége 
van mert a Hadi Népünk még 20. Máj., már az egész Nápolyi 
Országot el foglalta a volt Király még nintsen kézbe, de a Fele
sége a Gyermekeivel együtt el van fogva. Ez a vége lett a Murát 
{Napokon egyik marsallja, akiből nápolyi királyt csinált) eszte
len lépésének, a ki meg nem elégedvén sorsával, a mivel birt is, 
azt most el vesztette.
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1815. Nov. 10. jött hozzánk a hire, hogy Murat Nápolyban a 
Korzikából....
1815. 3. Juli. Jött meg a hire, hogy Napóleont Belgiumban Mont 
St. Jean mellett (Waterloo) Vellington Angylus és Blücher Prus- 
sus Hertzeg Marsallok 18. Júni. nagyon meg verték, a Tábori 
Bagázsa (csomagjai) és 300 Agyúi estek sok Foglyokkal együtt 
a Győzedelmesek kezébe, de nékik is sokba került a Győzede- 
lem a Braunsveigi Hertzeggel együtt sok Fő Tiszteket s Köz 
Embereket is vesztettek.
1815. 20. Júli. jött meg hozzánk a hire hogy Vellington és Blü
cher Angylus és Prussus Marshalok 18 dik Lajossal Párisba bé- 
mentek a Frantzia Ármádia (hadsereg) a Liegesis bal partján hú
zódott el, Bonaparte Napoleon felől még nem bizonyos el uta
zott é Amerikába, vagy Frantzia Országban bújtatták el. Szörnyű 
Fel fordulás van ezen országban.
Az egész eddig való Frantzia Háborúban nem volt ollyan Ütkö
zet, mint az a mely 18. Júni. Belgiumban Mont St. Jeannál (Wa
terloo) történt.
Bonaparte és az Anglusok részéről Vellington, a Burkusok (po
roszok) részéről pedig Blücher Marsalok között, itt úgy meg ve
retett Bonaparte, hogy többé összve nem Szedhette magát, az 
Egyesült Anglusok s Burkusok Holtakban Sebesekben vesztet
tek 30000 Embert, a kik között sok Fő Emberek vágynak, de 
Bonaparte a Frantziáival vesztett leg alább is két annyi Embert, 
azonban minden Hadi készülete Fegyver, Agyúi oda lettek, tsak 
az elvett drága Köveit 70 Millió Forintra betsülik, el vették 7 
pompás Hintóját 80 drága Arabia! Paripáját a Kardját, Kalapját 
s Köpönyegét, drága Császári Palástját s.a.t. s.a.t.
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A könnyebb olvashatóság kedvéért nyomtatásban is az olvasó 
elé tárom az előző három oldal kézzel írott szövegét.

1705 ben 18 dik Augs, Hatvan felől jővén Fejedelem Felső 
Vadászi Rákótzi Ferentz kisértetvén minden Fő emberitől, 
nevezetesen Gróf Bertslnyi Miklós, Gróf Károlyi Sándor 
Generálisoktól, Darvas Ferentztől a ki volt legfőbb Hadi Biztos, 
Ráday Páltól a ki volt fő Canzellárius, Marjósy és Vaj FőHadi 
Segítőitől, sok több fő Emberektől s Számos Katonaságtól, a 
Fellyül ki tett {az említett) Napon az Ide való s még most is Fenn 
álló Templomban Misét hallgatott s onnét ki jővén, a T. N. 
{Tekintetes Nemes) Pest, Hont, Gömör, Zólyom Vármegyék 
Követségektől tiszteltetvén a most is Fenn álló Házamban néki 
Nagy Atyám Darvas János által, aki volt a tisztelt Fejedelem 
niden jószágaiban Plenipotentziár {teljhatalmú megbízott) úri 
Rangjához illő nódon,s többiekkel együtt meg vendégeltetett. 
Innét aztánEbéd után mentek Tóidra a mely még akkorPuszta 
volt, s Sátorok alatt ott háltak. Más nap asztán úgy tartott a 
Fejedelem Pompás bé menetelét Szétsénbe, a hol az Után bé 
következett az a híres Ország Gyűlése September 1 ső napjára. 
Csécsén 3, Szept 1811.

N.R.D.P.
{nagyréti Darvas Pál)

P.S. A T.N. Neográd Vármegye KövetségeLőrintzinn a hol a 
Megyénk Határjába bé lépett, tiszteltetett a Fejedelem.

A szerkesztő megjegyzése; A szövegben említett Darvas János nem nagyapja 
volt a napló írójának, hanem dédapja, ez a nemzedéki táblából is látható, hogy 
1705-ben ez a Darvas János volt az alispán, másrészt Borossy András Pest- 
Pilis Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 4586. sz. regesztájából is 
így tűnik.

A továbbiakban a „Napló” általam fontosnak és jellegzetesnek 
tartott, eredeti oldalainak másolatát mutatom be, a lapok alján a 
megértést elősegítő szövegmagyarázatokkal.
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III. A XIX század elejét je llem ző naplórészletek .

1806 TAVASZ 
Mindenféle jegyzések....
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Szövegmagyarázat:
Rh. Forintal = Rhénusi Forint = Rajnai Forint, ez idő tájt általánosan használt 
ezüstpénz
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1806 június 9.
nagyréti Darvas Pál édesapja haláláról....

Szövegmagyarázat:
„Testvéreim az „osztályt” a munkák szünetére halasztván” = Testvéreim, az 

örökség elosztását, a munkák szünetére halasztván
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1807. jan. 9. 
1806-os évről...
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Szövegmagyarázat:
Sarjú = másodkaszálású fű
- Tser Mák = cserfa makkja, amelyet a sertések etetésére használtak
- kivévén = kivéve
- „januárius 2. napján hidegre, szélre s fagyra fogott egész mostanáig” = janu
ár 2-án hidegre, szelesre és fagyosra fordult az idő, egészen mostanáig
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1807. okt.
Szüret, szuszék vásárlás, káposzta,....üstökös stb.
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Szövegmagyarázat:
- „hajtattam Makra 2 öreg és 6 süldő Disznót” = kihajtattam az erdőre makkol- 
tatni (makkot enni) 2 öreg és 6 süldő Disznót
- Akó = korabeli boroshordó ürmérték = Egy akó 54,30 liter
- Szuszék = Ládabútor, ruhák tárolására
- „vettem Gútáson egy tenger szinű kályhát” = Gútásó, ma Kutasó Nógrád me
gyei falu Buják mellett
- Rh forinton = Rhénusi (Rajnai) Forintért
- „40 tsomó Supnak, bábokba való tsinálására” = Házfedésre szolgáló, hosszú
szárú rozsszalma a zsúp, ennek a tetőre való felrakásához kis egységekbe va
ló szedése.
- egy meszely bor = Egy magyar meszely = 0,42 liter
- együgyű = egyszerű
- holmit jövendölget = mindenfélét jósol
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1808. január 1.
Urasági kocsis bére ... elszámolás

Szövegmagyarázat:
- Itze = Icce = Bor mérésére szolgáló ürmérték = 0,84 liter
- Eleség = Emberi fogyasztásra alkalmas szemestermék, bab, lencse, köles, 
borsó stb.
- Rost = Rozst
- Elés = Kész étel
- Figyelemre méltó, hgy a vajat is iccével mérik.
- Kila = A török időkből ránk maradt, ürmérték, általábn szemes bab, lencse, 
köles és borsó, valamnt gabonafélék mérésére. Egy kila = kb. 40 kilogramm
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1809. Tél-tavasz 
Időjárásról...
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1809.Jan.
Készpénz könyvelés....

Szövegmagyarázat:
Itt az 1809 évi árakról kaphatunk tájékoztatást:
- Veres Péter úr szénájáért (kifizettem)....................................300 Forintot
- Héngel József szénájáért.........................................................20 Forintot
- Bajky Uramtól egy Farkas bundát (vettem) .............................50 F-ért
és .... Kila Rosért (rozs), melynek K ilaját.............................................9 FI
számlálván, vettem (még) a mi kopott helyett két új farkast 
(farkasbőrt) és Veres bársony gallért és egy darab Bélést a
Pesti Szüts(től) fizettem............................................................. 64 Forintot
- Májer Sidónál (zsidónál) vásároltam ....................................23 FI 48 Kr.
- Vettem két ökröt .............................................................................. 235 FI.
- Vettem egy könnyű széket.................................................................18 FI.
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1808
1808-ról.... összegzés

Szövegmagyarázat:
Nagyréti Darvas Úr nem ír jó véleményt az 1808.-dik évről: „Ezen minden 
még eddig való sovány és mostoha Esztendők között legszegényebb 1808.dik 
Esztendő búcsút vett tőlünk egy valóságos Télhez illő Kemény hideg és havas 
napokkal, adja a jó Isten, hogy a tsak most be állott 1808.-dik Esztendő min
den képpen jobb legyen.”
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1810. Tavasz
Jószágárakról, siványokról

Szövegmagyarázat;
- Vettem Szécsényben 2 tinót 580 Forinton Csitári Lakos Gál Jánostól, soha 
olyan drága nem volt a marha mint most
- Március 10-én a zsiványok elhajtották 6 disznómat
- Március 15-én Hozzákezdtem a tavaszi szántáshoz
- Március 17-én Vetettem a Tekenős oldalban 7 kila árpát
- 30-án a Puszta Szőlőbe fél kila csicseri borsót, 1 kila lencsét és 2 kila Ten- 
kelyt = Tenkely vagy Tönköly, régi búzafajta, ma újra divatos biotermék
- 22-én lecseréltem Pongrátz úrral a két tarka lovamat 4 tinóért (amit) megtol
dottam (még) 200 Forinttal
- Vettem 2 ökröt 450 Forintért
- Jászberényben eladtam 2 ökröt 415 Forintért
- A marha hallatlan drága, amelynek a sok rossz Bankó czédula (papírpénz) az 
oka, például.



86 Gödi Almanach

1811. Tava.sz 
Arakról...
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Szövegmagyarázat:
- Egy gyengeborjú 20, 25, 30 Forint
- Egy bárány 6 Forint
- Egy borjas tehén 220, sőt több Forint is
- Egy pár vágott borjú 140-150 Forint
- A legalább való, egy pár ökör 350 Forint, középszerű jármos ökör 450 Forint, 
de van 600, 800, 1000, sőt többért is
- A legalábbvaló paraszt ló 200 Forint. Egy szürke paripát a múlt karácsony
kor vettem egy dragonyos kapitánytól 250 Forintért
- A marhahús fontja 14 krajcártól 30-ig terjed. (Egy font = 0,56kg)
- Egy icce óbor 16 garastól 1 Forintig. Az újbor 14 krajcártól 24 krajcárig
- Április 4-én eladtam az idevaló zsidónak 32 kila tiszta, étkezési búzát, kila- 
ját 8 Forintért. Kila = ürmérték Egy kila kb. 40 kilogramm
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1810. május-június

Szövegmagyarázat:
- Március 29-én kezdtük kapálni a kukoricát
- Elvetettem a kendermagot
- Június 1 .éré virradó éjszaka a bab, a tök, uborka elfagyott
- A szőlő fele is fagykárt szenvedett, a gyümölcsösben is tetemes a kár
- június 4-én olyan hideg van, hogy a kemencét be kellett fűteni és kint pedig 
bundát kell felvenni
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1810. november 
Pénz értékéről
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S zö vegmagy arázat:
- Az őszi vetések megfelelően fejlődnek, de az egerek nagy kárt okoznak a 
szőlőben és a vetésekben
- Nov. 26-án egy Körmöd aranyért (Mária-Terézia uralkodáa óta Körmöcbá
nyán verték az osztrák és a magyar aranypénzt) 24, sőt 30 Rh. Forintot adtak. 
Egy Forint ezüst pénzért (osztrák vagy magyar ezüst Forint) öt, sőt 6 Rh. Fo
rintot is adnak
- A Bankó cédulák (papírpénzek) elvesztették értéküket
- Ezen a napon (nov. 26.) hajtattam ki, a sziráki makkos erdőre egy öreg, a jö
vő tavaszra megmalacozandó disznót, öt májusban született malacot, melyek 
közül egy nőstény, négy júliusban született malacot, ezek közül öt a nőstény. 
A jövő Szent György napig fizetek a makkoltatásukért 50 Rh. Forintot.
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1810. december 
Pénzről

Szövegmagyarázat:
- December 1.-én vettem Gyürky Pál Főszolgabíró úrtól (Főszolgabíró = A já
rás, mint közigazgatási egység főnöke) három szilaj csikót, a saját méneséből. 
Adtam darabjáért 400 Forintot és még 40 akó bort, akóját 20 Forintba számol
va, valamint 10 aranyat, darabját 40 Forintban számítva.
- December ő.án vettem Ecsegen a Gróf Forgáts Kasznárjától (gazdaság szak
mai vezetője) egy sötét pej négyéves kancát 500 Forintért.
- Ezekben a napokban 100 Forint Ezsüt Pénzért adtunk Bankó Cédulákban 
1250 Forintot. (Tehát a papirpénz nemsokat ért!) Egy körmöci arany 50, sőt 
több forintot ért.
- A cselédeknek való ruházat olcsóbb lett, azonban a csinosabb árúk most is 
igen drágák.
- A tiszta búza 9, a rozs 7 Forint és eszerint a többi termény is. A húsnak font
ja 20 Krajcár (Font súlymérték. Egy font = 0,56 kg)
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1811.
Urasági gazda bére...

Szövegmagyarázat:
- Figyelemre méltó, hogy nemcsak a bort, hanem a babot, a kását (köles) is ic
cével, azaz ürmértékkel mérték
- Tsingér = Csinger bor, ami úgy készül, hogy a már kipréselt szőlő héját és a 
fürt szárait felöntik vízzel, néhány napig állni hagyják, majd újra kipréselik. 
Az eredmény, egy felvizezett, alacsony szesztartalmú bor, a csinger (csiger).
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1811.január 
Urasági béresek bére

Szövegmagyarázat:
- Pozsonyi “mérő” ürmérték a gabona mérésére = 62,49 liter
- Egy marha teleltetése, mint munkabér. Ez abból adódik, hogy a béresnek volt 
egy tehene, amit nyáron legeltetett, de téli takarmánya nem volt, így ezt bizto
sította a munkaadó, beszámítva ennek költségeit a munkabérbe.
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1811.január 
Bérekről
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S zövegmagy arázat:
- Elő pénz = Előleg
- „Véka” = Vidékenként változó értékű régi gabona űrmérték kb. 12-15 liter
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1811.január
Öltözködés, divat ruhacsináltatás ... árak!
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Szövegmagyarázat;
- Itt olvashatjuk, hogy ez alkalmazottaknak kifizetett pénzhez, valamint a ló és 
marha árához képest milyen drága volt a ruházat
- Egy sötétkék nadrág, egy sötétzöld mente, egy fehér, angol pikét anyagból 
készült ing (lajbi) 660 Forintba került, ami három-négy ökör ára volt
- Egy sötétkék köpönyeget is csináltatott nagyréti Darvas úr 270 Forintért
- A mente ezüst gombjait Pesten a leghíresebb ötvös mesternél csináltatta a 
legfinomabb 13 próbás ezüstből, a gombok próbajele bele van ütve a gombok 
fülébe. Itt nem írt árat, de ez sem lehetett olcsó.
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1811. május
Emberi gyarlóságról (italozás) Kocsis éves bére

Szövegmagyarázat:
- nagyréti Darvas úr itt egy részeges és ezáltal hanyag alkalmazottjával való 
konfliktusát írja le. Nagy türelme és többszöri megbocsátó készsége volt, de 
amint írja: „A kutyából nem lessz Szalonna”.
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1811. október
Gyümölcsről... szüretről. Kötélvásárlásról
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Szövegmagyarázat:
- A gyümölcsöket is a szőlő szüretelésekor használt „puttony” ürmértékkel 
mérték, egy puttony kb. 30-40 liter
- Körtvély = körte. Itt olvashatunk egy „Pergemont” fajta körtéről, vajon a mai 
szakemberek ismerik-e ezt a körtefajtát?
- Egy puttony körte ára 5 Forint volt.
- Itt név szerint említi Gyürky Pálnét, Veres Pétemét, Horváthy Jánost, vajon 
élnek-e ezek leszármazottai a környéken?
- A kötelet tekercsben árulta a kötélgyártó. Darvas úr különböző vastagságú te
kercseket vásárolt, vastagot az ökrök, vékonyabbat a borjúk, még vékonyabbat 
a szénahordás céljára. A kötőfék (a lovak számára) az időben kötélből készült 
(nem pedig szíjból, azaz bőrből).
- Az idevaló Berger-Májer nevű zsidó árendásnak (bérlőnek) eladtam 34 akó 
kóser bort, akónként 13 Forintért. Ez jó ár, mert az érett szőlőhöz a termelő ke
resztény ember már nem nyúlhat hozzá, tehát a szüretelés, préselés, lefejtés, 
szállítás a zsidó vevőt terheli.
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1811. október-november 
Az üstökösről...

Szövegmagyarázat:
- négyréti Darvas úr olvasott, művelt ember volt, nagy szakszerűséggel írja le 
az 1811. októberében látható üstökös megjelenését, haladási irányát. Az emlí
tett falvak Nógrád megyében találhatók (Bokor, Ecseg, Szőllős)
- Józanul Ítéli meg az üstökös megjelenését, ellentétben a „néhai elhunyt Ele- 
ink”-el.
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1811. évről 
Összefoglaló

Szövegmagyarázat:
- Itt a bortermésre vonatkoztatva jó évről számol be, és ugyanígy elégedett az 
elvetett gabona kelésével is, amit elsősorban a kedvező időjárásnak köszönhet.
- A drágaságra vonatkozóan megjegyzi, hogy a papírpénz inflálódása az oka és 
a bankók aranypénzre és ezüstre való váltása „felette emlékezetes lesz”.
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1812. már. 3. 
Esküvőről...

Szövegmagyarázat:
- Itt olvashatjuk ismét az iparcikkek magas árait. Egy vaskályha ára 372 Fo
rint, ami 2 ökör árának felel meg. Egy pár kordován bőrből készült csizma 75 
Forint, egy pár angol szabású (lovagló) csizma szintén 75 Forint, egy nadrág
ra való 1 1/3 rőf posztó (egy rőf = 0,77 méter) rőfje 60 Forint, két lajbi 40 Fo
rint
- ez év (1812) március 3-án tartotta esküvőjét a gyöngyösi templomban Ober- 
nyik Károly tiszteletes, prédikátor úr előtt, Árvai-Nagy Julianna, drága kedves 
feleségével.
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1812 évi összegző

Szövegmagyarázat:
- Pozitívan, elégedetten összegzi az 1812-es évet, elsősorban a jó bortermést 
illetően.
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1813.január
Időről, hidegről, farkasokról

Szövegmagyarázat:
- Beszámol az 1813-as év januári nagy hidegről, a nagy hóról, ami térdig ér, a 
hideg által akadályozott trágyahordásról és a szárnyas állatok megfagyásáról. 
Megemlíti a farkasok „kegyetlenkedéseit” sőt miattuk még az embereknek 
sem „bátorságos”.
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1813. március 28.
Megszületett az első gyermek, Julianna
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Szövegmagyarázat:
- Leírja a nagyhideg időjárást, még az ablakok is befagytak. Részletesen leírja 
a tavaszi kerti vetemények elültetését, ugyancsak a zab elvetését.
Mindössze egy mondatot szánt kislánya Julianna-Anna születésének.
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1813. április 
Tavaszi munkák

Szövegmagyarázat:
Nagyréti Darvas úr egy jó üzletről számol be, ugyanis eladott 26 kila (26x40 Kg) 
tiszta búzát, kilaját 3,5 Ft+ért akkor, amikor már 2 Ft-ért is lehet búzát kapni. 
Nagyon óhajtja Darvas úr az esőt és a melegebb időjárást.
Megmetszették a szőlőt, elvetették az árpát.
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1813. május 
Kártevőkről

S zövegmagy arázat:
- Panaszkodik a nagy szárazságra, ami a búzára is kihat, a tavaszi vetések (ár
pa, zab) semmit sem érnek, amelyeket tönkre tesznek a rovarkártevők (földi 
bolhák). A káposzta palántákat pedig a pajor féreg rágja el vagy a vakond túr
ja ki. A fák leveleit úgy a kertben, mint az erdőn rengeteg hernyó lepte el és el
pusztították azok leveleit.
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1813. május 
Kártevőkről

Szövegmagyarázat:
Panaszkodik a gyümölcsfáin lévő sok hernyóra, amelyek minden levelet lerág
nak. A réten a fű is gyenge, a marhákat csak május 27-én hajtoták ki, de csak 
koplalni. A szél sokat fúj. Az ára mindennek csökkent (amit ő adna el). Sok a 
bankó, a papírpénz. A búza ára 2 Forint, a rozs 25 garas, a zab 18 garas kilója. 
A tehénhús 6 krajcár, a bárányhús 5 krajcár.
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1813. október 
A nyár értékeléséről

Szövegmagyarázat:
„Október be állott esőkkel, derekkel, s hideggel, a nyarat azt lehetne mondani, 
hogy elmúlt, de azt nem mondhatjuk, minthogy az idén nem volt, mind össze 
hét hetet nem tenne a mi meleg volt, de az sem nagy meleg, s nem is egy vég- 
tében. Mind az álal hála Istennek a mi környékünkön nincs panasza semmire, 
mert egészségesek vagyunk, a betegségeknek hire sints. Búzánk elég termet 
Tavaszunk is tűrhető. Szénánk is hasonlóképpen, sarjúnk az igaz kevés, bo
runk is tűrhető terméssel biztat, ha nem legérettebb is a szőllő, de még tsak 
rneg lehetős. De bizony Hazánknak nagy része nevezetesen Túróti (Túróc), 
Árva, Liptó, Tretsén, Nyitra, Posony...”
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1813. október 
Árvizekről

Szövegmagyarázat:
A Felvidéken Árva, Lipót, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abaúj 
Zemplén, Borsod és Heves megyékben pusztító árvizek vannak. Több várost 
elöntött az ár, sok falunak csak a helye maradt. A vizek sok földet lehordták a 
hegyekről a völgyekbe.
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1815. november
Gyümölgytermésről, pálinkafőzésről
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Szövegmagyarázat:
1815. november 11-én hazahozattam Ecsegről Kéri Györgytől (pálinkafőző) a 
szilvapálinkát. Hét akó volt a cefre, amit odaküldettem. Jó minőségű volt a 
cefre, mert a szilvát jó érett korában szedettem le, ezért lett belőle 42 icce, igen 
finom pálinkám. A harmada a főzőé lett volna, de kifizettem az egyharmad 
árát, így az is az enyém lett. Iccéje 1 Forint 15 krajcár.
A helybéli zsidónál is főzettem 70 icce szilvapálinkát, 16 akó cefréből ez is jó, 
de mivel ennek a szilvája nem volt olyan érett, mint az Ecsegen főzött, nem ér
te el annak minőségét.
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1815. november (folytatás) 
Gyümölcsökről, kerti zöldségekről .... stb.

Szövegmagyarázat:
A zsidó a pálinkát hét kila rozsért főzte.
Megelégedetten ír a szilvaterméséről, sok termett és egészséges volt a gyü
mölcs. Más gyümölcsök is gazdagon teremtek, de dió kevés lett, mandula is 
gyengén termett, mogyoró azonban elég termett.
Zöldség, úgy mint répa, zeller, paszternák és retek igen sok termett, de petre
zselyem azonban kevés.
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1815. december 
Az utcdsó tépett oldaL..

Szövegmagyarázat:
..10.. 11. Ihlette kemény hideg idő, többo\ire hó is esett. A juhokat mindjárt 
IDecember elején háztól kezdtük tartani.
12. 13. 14. Nagyon hideg
15. 16. is Kegyetlen hideg, s hó tsikoigós.
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Keresem-kutatom - Csécsén - Szépapám, a napló írójának nyo
mát, eddig eredménytelenül, de reménykedve, hogy még sikerül 
megtalálnom egy épület maradványait, egy sirkövet a temető
ben, vagy egy-két okiratot a Megyei Levéltárban, amelyek kie
gészíthetnék - a naplón túl - a róla való ismereteimet. 
Felsőgödön már nincsenek élő rokonaim. Szüleim, Nagyszüle- 
im, Nagynénémék, köztük Darvas Sára is a Jázmin utcai teme
tőben pihennek. Másik Nagynénémet, Darvas Máriát a szekszár
di újtemetőben helyezték örök nyugalomra 1986-ban.
A naplót mostanában egyre gyakrabban veszem elő és el-el idő
zök olvasása közben, őseim, rokonaim emlékeinél.

Köszönetét mondok Gyüre János barátomnak, a naplórészlet 
szövegmagyarázatainak összeállításában nyújtott segítségéért.
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LANG JÓZSEF:

A községi közigazgatás Alsógödön 1950-ig

Alsógöd, Felsőgöd, Göd létrejöttéről, történeti eseményeiről a 
Gödi Almanach eddigi köteteiben már olvashattunk, A széles
körű téma legfontosabb eseményeire tértek ki a megjelent dol
gozatok. Az ismeretek bővítését az egykori községi irányítás, a 
közigazgatás működésének részletes bemutatásával szeretném 
szolgálni, először Alsógöd majd legközelebb Felsőgöd vonat
kozásában.

Elöljáróban néhány szó a vármegyei közigazgatás szereplőiről. 
A 13. sz. folyamán kialakult nemesi vármegye élén a főispán 
állt, akit belügyminiszter előterjesztésére az államfő nevezett ki. 
A vármegye első tisztségviselője, a megyei közigazgatás veze
tője az alispán. Az alispánt a vármegyei törvényhatósági bizott
ság választotta meg hat évre, 1870-től a törvényhatósági bizott
ság a vármegyei közgyűlés utóda. A választást tisztújító széknek 
nevezték. A főjegyző a vármegye második az alispán után kö
vetkező tisztviselője. A vármegyét járásokra osztották A járás 
választott vezető tisztségviselője a főszolgabíró volt.
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I. A közigazgatás létrehozása és m űködése (1921-1944)

A községi közigazgatás szervezetét és legfontosabb feladatait az 
alapítólevél tartalmazza :

„ Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1921 évi október 11. napján 
tartott évnegyedes rendes bizottsági ülésén.” 43771kig./2712 
közgy. szám alatt a következő véghatározatot hirdették ki:

„ ... 63243/1921. B.M. szám alatt folyó é v i . szeptember hó 7.- 
én kelt leiratában a belügyminiszter úr Sződ község határához 
tartozó Göd és Kisgöd telepeknek ideiglenesen Alsógöd néven 
kisközséggé alakulását engedélyezvén midőn ezt tudomásul vet
tük, továbbiak iránt az alábbiakban rendelkezünk;
1. Az új kisközséget a váczi járásba kebelezzük be, a közigaz

gatási teendők ellátása tekintetében pedig ideiglenesen Fel- 
sőgöd községhez csatoljuk, mely közlekedési tekintetből a 
célra legalkalmasabbnak látszik;

2. Alsógöd kisközség k ép viselő testü letén ek  létszám át az 
1886 évi XXII t.c. 32.§-a rendelkezésének figyelembevéte
lével és tekintettel arra, hogy Sződ község elöljárósága a 
legutóbbi népszámlálás adataiból a kisközség lakosainak 
számát 1200 lélekben állapította meg, -12 /tizenkettő/-ben 
határozzuk s az elö ljáróságot ideiglenesen bírói, helyettes 
/törvény / bírói és négy /4/ esküdti állással szervezzük meg;

3. Utasítjuk továbbá a főszolgabírót, hogy haladéktalanul in
tézkedjék a községi választók névjegyzékének elkészítése 
iránt s ha az jogerőre emelkedett, a k ép viselő testü leti tagok 
választását tűzze ki, megelőzően megállapítván a legtöbb  
adófizető tagok névjegyzékét, - a képviselőtestületet leg
később f. évi december hó 15 éig az 1886 évi XXII t.c. 53.§- 
ának figyelembevételével megalakulás végett hívja egybe és 
a tisztújítást ejtse meg.
Mindezek befejezése után fogja az új község önálló községi 
életét megkezdeni, a megalakulás időpontjának megállapí
tásával azonban alispánunkat hívjuk(sic!) meg, aki e rész-
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ben a belügyminiszter úrtól veendő utasításokhoz fog alkal
mazkodni, különösen az anyakönyvi kerületi beosztás 
iránti rendelkezések kibocsájtásának bevárása tekintetében. 
A megalakult község feladata leend a továbbiakban a közsé
gi költségvetés ideiglenes elkészítése, a szervezeti szabály- 
rendelet megalkotása, az 1886 évi XXII.t.c. 156.§-a értel
mében Szód községgel szemben fennálló függő ügyekre vo
natkozó tárgyalások és az idézett t.c. 160. illetőleg 161. §-ai 
értelmében a községnek valamely körjegyzőséggel esetleg 
nagy községgel való végleges szövetkezésre vonatkozó tár
gyalások előkészítése és aziránt a törvényhatósághoz inté
zendő javaslattétel, végül az 1898 évi IV. t. c. értelmében a 
község nevének végleges megállapítása iránti előterjesztés.- 
Ez utóbbinál leendő figyelembevétel végett kiadjuk Sződ 
község képviselőtestületének folyó évi augusztus 22-én 
35/kgy. 1921 számú határozatát.- 

Kmft.
Jegyzetté és kiadta:

Kopa Károly 
főjegyző

(És íme az eredeti kézírásos „Alapítólevél” másolat melléklet)
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Ez volt a rendelet és a végrehajtás?
1921 december 3-án képviselőválasztás, 1922 január 7-én tiszt
újítás, 1922 február 10-én virilis jegyzék kiállítása és ezt köve
tő 5 napra közszemlére tétele, 1922 április 26-án főszolgabíró 
aláírásával állapítja meg véglegesen a virilis jegyzéket.(2., 3, sz. 
mellékletek)
Ezután kerülhetett sor a képviselőtestület tényleges megalakulá
sára, Sződdel való egyeztetésre, a község nevének felsőbb jóvá
hagyására, Szervezési Szabályrendelet kidolgozására és jóváha
gyására és ezután kezdődhetett az érdemi munka. Az 1925-ben 
készült ,JKözigazgatási tájékoztató lap”
(4. sz. melléklet) szerint Alsógöd véglegesen 1922 június 1-től 
csatoltatott közigazgatásilag és állami anyakönyvi kerület te
kintetében Felsőgödhöz. Valószínűleg ez lehetett a község mű
ködésének tényleges kezdési időpontja. Ez azt mutatja, hogy a 
felsőbb utasítás és a végrehajthatóság lehetősége között akkor is 
voltak problémák.
Az egyházi anyakönyvezés 1926-tól Felsőgödön, 1945-től Alsó- 
gödön történik.( Váci Egyházmegye Sematizmusa.2000)

A lakosság rohamosan növekedett, a hivatalos népszámlálási 
adatok szerint 1920-ban 966 fő, 120 lakóház volt, az alapítóle
vél viszont 1921-ben 1200 főt említ. Egy 1925-ben elkészített 
„Közigazgatási tájékoztató lap” (4.sz. melléklet) szerint a lakos
ság száma 1500 volt, a házak száma 215. Ugyanakkor az 1930 
évi népszámlálás 1430 főt tartott nyílván. Az ellentmondást fo
kozza, hogy a testületi jegyzőkönyvben a község saját felméré
se szerint házról házra járva 1929 novemberében 1806 volt a lé- 
lekszám.
Az 1941.évi népszámlálás 2903, az 1949. évi 3601 helyi lakost 
mutatott ki. ( 1946 október 3.-án az elöljáróság 3500 lakost szá
molt össze).
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Alsógöd 1928 feb ruár 11-én lett nagyközség .
Gödújtelepet a 49174/1932, Gödpusztát a 16372/1945 számú al
ispán! rendeletek alapján Szódtól Alsógödhöz csatolták. Az 
utóbbinál a Szahlender tanyát azonban csak a Hajcsár útig, míg 
a többi rész Felsógödöt illette.
A tanácshatalom bevezetéséig Magyarországon - évszázadok 

óta- a községi közigazgatási rendszerben a településeknek két 
vezetó testületé volt: a  képviselőtestület és a községi elöljáró
ság.
Az elöljáróság működését csak annyiban érintem, amint az a 
testületi jegyzókönyvekból kiderül.

Alsógöd képviselőtestületi üléseinek történéseit az 1929 decem
ber és az 1950 szeptember közötti időszakról a Pestmegyei Le
véltárnak 1952-ben a tanácsi irányítási rendszer bevezetése után 
leadott képviselőtestületi jegyzőkönyvek alapján próbálom be
mutatni. Előkerült továbbá a község alapításának néhány doku
mentuma is.(l.,2., 3. sz. mellékletek)
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+f , U
- '

Községi bizonyítvány

Bizonyítjuk, hogy Alsógöd köz
ség 1922. évre érvényes legtöbb 
adót fizetők névjegyzéke Alsógöd 
Községházánál fév. február 10-től 
február 15. napjáig, vagyis 5 napon 
át közszemlére ki volt téve s 
ez ellen észrevétel senki átal 
nem adatott be.

Alsógöd, 1922. február 15.

3/b
Ungvári
főjegyző

Máthé
bíró
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r

l l r

varmegye if-CÍX̂ járás

...........(kör) jegyzóség

Közigazgatási tájékoztató lap

................
wg f  (kia} község közérdekB viszonydróL

I. A község általános leírása.

A község történeti leírása.

1. A község keletkezisért, fejődésére, esetleg 

elpusztulására és újra júépOléséte vonatkozó adatok. 

A község a múltban melyik vánnegyéhez tartozott 
és onnan mikor kebeleztetett á t?  Volt-e és mi a 
korábbi vagy történeti neve, hivatalos nevén kivtll 
más használatos neve, esetleg mi a nemzetiségi 
neve? Település esetén kik és honnan jöttek a 
községbe?

2. Terűletváltozások, határrész (puszta) át
csatolások; kOzségegyesités, beolvadás vagy ki
válás történt-e 1871. óta, mikor és mily körül
mények között? (A vonatkozó hivatalos adatok, 
rendelet száma, közlendők.)

KOztudomás szerint minő elpusztult falvak 
feküdtek egykor a község határán. (Rendszerint a 
daiO-nevek vagy a közs^be olvadt puszták neve 
alapján.)

3. A község jettege 1848 elátt a lelekkönyvi- 
és úrbéri adatok szerint (város, mezőváros, szabad 
vagy úrbéres község stb.)

4. A község jellege IS II.  után. E tekintetben 
voltak-e szervezeti változások (átalakulás, vissza
fejlődés).

5. Anyakönyvi szervezeti változások. A község 
melyik területhez tartozott, mikor történt a válto
zás és mily rendelet alapján (az anyakönyvi fel
jegyzések szerint).

6. Vannak-e a község életében és szervezeté
ben eredeti és különös (máshol nem található) 
intézmények, emlitésreméltó események, leletek? 
(a köztudomás vagy monográfiák szerint).

^  n\j. kuJ. aJü ^ -
(£jpíi hrr. -

^0 /ű  n ú ia x á jlix zx , ia/iisixs-'^A jL ,«^
^U o a ö zL  mjure/rxJ

4< űioúrfia
/láiruxisú/

Sá', a , k<rtJjQ,o.eji^hCitj teM zicl/i^tifiaítíjaj ik M ú d S ilt^
f'iedúj iz^íűíe^i/«j/»n/ h&U/éclvezj/pMxtal/-

ícd tt. /  '  '
rm^ojLre^^so nrumjt. 

íjjj ActX̂<ê rAt£y
/ ’n jm l' /AeniJ

,ctjrujaJe,<ZrnM'̂  keAliÁik/eX, ixAlőTUtit 
ej yju/aarí /TTXAmiAf̂-dheẑ

JWnúl/ ■"/(}■ J.

4/a
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B) A község földrajzi leírása.

1. A község (falu) és halárának fekvése^

''̂ T̂koÁJd/ '
Jd ĥ £j/Íiű&̂ /̂ /ejűvÁíf̂ îé /OíOp

Öc^

íé s é v e ir "^ “  ^  ‘ivo lságuknak megjelft-

A  község határa síkság, dombos vagy hegyes 

vidék, erdős v ídék -e ?

A  község magaslatai és vizei (folyó, patak, tó, 

nagyobb mocsarak).

2. A község területének nagysága: ................kaL hold (birtokivek adatai alapján).

Művelési ágak szerint: j y . . .  k. hold szántó, ... . k. hold  rét (kaszáló),

........ — r  k. hold szóllö (beUltelett), . k. hold

lege lő ,...................  k. hold e r d ő , .........7 7 7 r '. ._ k .  hold

nádas, k. hold terméketlen (ut,

mocsár, kőbánya).

3. Tarioznak-e a községhez önálló puszták 

vagy havasok (külön kataszteri részlet alatt felvett 

területek) és mi a nevük ?

Vannak-e a község határával össze nem fliggö 

határrészek, hol, mily név alatt és mekkora a ter

jedelmük ?  ,

4. Vannak-e a békekötés folytán elszakított 

részek és ideiglenesen a község hatósága alá helye

zett idegen határrészek, melyik községből valók és 

mily terjedelműek (kataszteri, esetleg más adatok 

alapján)?

yrue/rn/

hA község vázlatos térképe csatolva . . . . . . . . . . rtr/.. . . . .  db

nincs csatolva.

C) A község népességi viszonya!.

1. Mennyi a község lakossága?

A lakosság megoszlása, vallás szerint:

nemzetiség szerint:

2. A lakosság elhelyezkedése általánosságban, 

(belterületen, tanyákon vagy felváltva; lélekszám 

szer.nt megjelölve).

Vannak-e népesebb lakott helyek, telepek; a 

falutól milyen távol és mennyi a lélekszám úk?

3. A népesség zömének foglalkozása (föld- 

mivelés, ipar, bányászat, földmivelési vagy ipari 

napszám-kereset stb.).

4. Hány ház és hány lakásrész van a község

ben a házadózási adatok szerint, külön feltüntetve 

az egyes pusztákat, különálló vagy odaosztotl terü

leteket.

A községben levő állami és más középületek.

4/b

JÖoo ...... lélek.

ÍÖ Í r. kath., .
b% . g. kath., .

ő t ¿ / t . izr., --. ...........  egy íb

magyar, . .. német. ...... lót.

rutén, ., o láh ,.... .....horvát.

egyéb.

Ĵ yteAbzletarx/

J'X íjíaU > /> slaua J t j i t  /Q j

y j_ lk ^ :i!í7 r> ,,A y -X K tÍÍí-x b é /'_  IL ^ tO L h jJ  h é ^ A jS /lh /t

/T> iHcxJ/cybi/r

> /O. .h-ajyk/.
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11. A község szervezete, beosztása és közérdekű viszonyai.

A) KSzségi szervezet

1. mjárók.
(Nem nivMerlal tOlteiKU ki.)

Rendaeres tisztviselők és alkalmazottak. 
(KiskOzs^jben csak a székhely község lapján 

kell kiloHenl.)

Naphiljas irodai alkalmazónak;

SzegOdniénycs alkalmazónak:

A jegyzöség széklielyc és távolsága:

2. A községi képvisetőlestaiei Utszáma ;

Községi képviselO-választókerOlelek száma, el
nevezése, hány tagot választ

3. Meg van-e bizva a község gyámhatásúgi 
hatdskörreL Van-e gydmpénztára?

B) Általános kOzigazgatásl beosztás.
4. A vármegye székhetye és annak távolsága. 

(a község központjától, távolsági térkép adatai: 
szerint járható útvonalon):

A járás székhelye és távolsága: (ugyanúgy) 
Országgyűlési (ncmzelgyQlési) vákaztákemiel 

székhetye és távolsága:
Törvényhatósági bizottsági válaszlókerűlel szék

helye és távolsága;

Q  Rendészeti Igazgatás.
5. A eseaáőrőrs és folyamőrség székhelye és

BIrO. Torvény- (másod-) NrO......y ........ esküdt

(la id ^ ll). Bta^mok. KOzgyám... ^

.............. állatorvos,................ irodai alkalmazott,

........... pénztári alkalmazott, ............  egyéb alkal

mazott (uUriztos stb.)

kishirO (küldönc),................. bába,

éjjeli Or és ..........gazdasági alkalmazott.

................................................... km.

. virilista, választolt tag, pOt tag

... íf?. . .. A község választókerületei alkot

'  ‘ÏÏÎm .......... ' ......J o
/rO
" Y

.km.

.km.

km.

Van-e a községnek rendőri Orszemélyzele és 
hány lagbOl áll?

Van-e a községben toloncállomás?
Fel van-e ruházva az elöljáróság cselédOgyi 

bíráskodással (1876: XIII. t.-c; 1907: XLV. t.-c.)

6. A községi lűzoUáság szervezete:

7. VoA-e a községnek jóváhagyott szabályo
zás terve 7

Van-e járdalenkási szabálytendelcle?

Van,.......
Van. Nincs.

tag. Nina.

Hivatásos, Önkéntes, (gyári stb.) tüzoltOság 
Kötelezett tUzoltOsáit.

Van. Nincs.

Van. Niiig.

- 3 -

lag.

4/c”



126 Gödi Almanach

D) Szodálte igazgatás.

8. KSravot aüúiájt t» tmuk távolsága; 

Háojr magánorvos iaUk a községben;

Kütégl bábák száma:

KOrbábt Ukóbd/e és annak távolsága:

Okleveles magánbábák száma;

LetUztkbbi gyágyszerUr M w  ét miiyta látói ?

UgkbztkbN küzkórkáz bői km és mltyn Iával?

Vofl-e szegényház vagy más ¡áléti btUzméay? 
(Arvaház, gyennekmenhely telep)

9. A gondozott sz^éaydt száma:

Elhagyott gyermekek száma?

10. Mlfya a község tvávizz?

Van-e ártézi kútja vagy vizvez^éke?
Kulviz, fo lyók egészséges, ártslmatlao, jó.

Van-e csatornázása?

11. Konsmák és vtndégUk száma?

Van-e szálloda, fogadd és hány?

Van-e közegben kOzfOrdS?

12. Von-e a kOzség határában gytjgx/dnáf, 
Odilá vagy nyaralá-klep ét müytn távoiságra?
A fOidOlelep gydgyfOrddvé van-e nyüvánitva?

E) Törvénykezási beosztás.

13. A2r. lenényszOi székhetye és távolsága: 

Kt. Járátblrátág székhelye és távolsága?

F) Pénzügy] beosztás.

14. fír. pénzügylgttzgalóság székhelye ét Iá- 
voltága;

fír. adáUvakl székhelyt és távolsága :
Kir. pénzSgydri szakasz, vámdrs, vámdrségi 
kirendeilség, székhelye és távolsága:

Kataszteri felmérési MOgyeldség székhelye és 
távolsága;

km.

......
..kát

..
km.

km.

_Van..... ~ . . .  szegényház Nincs.

..Tr~...Jntfzeb ápolásban,..............magán ápoiásbaa.

. gyermek.

.korcsma,. .vendéglő... ,f ..... kávéház.

JLaíjm̂oJíífit'
/OnytíelijJ /n̂ oAyeL&v ivjeĴ , ,

.........km.

.................................km.

^ < / ....... J o ....
.km.

-km.

.km.

km.

4/d
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ni. KQzmflvetödési viszonyok.

A) KOzoktaUsOgy.

I. Hány át milya JdkgB is fotazahi nép
iskola fan ű lOssigbtn, (megjelölve i  laotennek 
ét lueiOk némát: állami, kon, fekketeli í iIl, 
eteoi, ieltSbb oépiik., pol|^ Mull itb.)

1 KbipHkaUM fagy más ssakiskoUk (iperct- 
tinociikoli, gjna, leá îinn., reál itkoia tib.) Azok 
jellege, Uoleniek ét a taoerOk uáma;

3. ófodák ItUege, száma is lanenjt :
Nyári menedékliáz van-e?

4. Testntfdis szerfotU. Levente egyesOlctek:

5. KIr. lanftlűgyHüsig szikhelyt is annak

í̂a/r*\x> tn/ofOjit ĥ ia/

/~ru/y\jejy*r\/

) ̂ ri4/rx/<iâ /n/
kIjIj üPtí /aJn̂uJÂP̂nTíJ

B) Vallásügy.

6. Vamak-t a kázsigben anyatgykázak is 
milyenek? Ha a kOztég fiókegyUzal alkot, hol van 
u  tnyaegyház ét mily távol (bevett ét elitmert 
ielekezelek nerint torolandó lel.) A kOztégbeli 
egyházak melyik pOtpOktéghez, ilielOleg egyház- 
kerOlelbez tartoznak;

hiaeiita anyakOrtyvi kertllel tzékhelye ét 
távoitága:

7. Van-e a kizsignek kegyúri Joga, fagy 
Cananka fisUalion alapali. fagy a Ufók helyeit 
átfáHait káteiaettsige is mily teherrel Jár?

8. Az egyházi aáázás rendszere. Felekezetek 
nerint: (párbér ét egyénenkint idOrAI-idSie ki- 
velelt adó itb.)

Milyen egyházi tzervezdek vannak még a 
kOztégben? (Bevett ét elitmert felekezetek nerint)

9. Van-e r. kaik. egyháztania? Etcileg az 
egyházközség ügyeit az itkulatzék vagy a képvitcló- 
lettfliel intézi-e.

Q  Kulturális Intézmények.

10. Mazeam, kSayftár fagy’hasonló iniiz- 
miny?

11. MúemWc, termiszeti emlikszobor, hoaviá- 
emUk fagy elesett hősök emiike?

12. Van-e állanió fagy Időszakos szinhiz, 
mIikedvelO elóadátok ttb. Moq;óképek.

Kaltarális egyesűlelek.
13. Gazdakor, katzinó, daloscgylet, muhkis- 

egylet, egyéb kulhirálít ^yetOlelck (névuerini 
felsorolva.)

iÁM4A0/rhÍAt - . . ___ .

jtPrvisi /i^. h>-iÍiu
/xholcká/

J O

/>•« «/»X. ajyo/r\/'

- /¿V«/ tM̂ yloxKtXííiy

/iP̂. ' f0̂ l9Ctq>íÁAK/AHXftAJ /tjOfluicMo
'Rj

/V«2/r»/

pP-l/T/vrfliitdó

4/e
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IV. Forgalmi és gazdasági viszonyok és igazgatás. 

Á) KOzldíedés&or.

1. A ttzség forgalmi kdjztlt. FÓ kitlt ktáéti 
Kmala (onzágnt, meorti nt, taoak eloevaéte, 
aefieg t kStaígM való tivolsóga). A község 
katéhtea Unó hidak, konpok, lévek stb.

2. Vasati SaakUtMtt, vagy adlék* 
voialak, vao-e vasDti iDofoisa, ir í az doevezéie, 
oMgóUóbelye, marba és egyéb rakodóbely«? Ipari 
és kisvatntak. Közúti vasutak.

HeJódsmUttíUz, a község notén vagy 
attól náy tivolságia, melyik Myóo, hol a hajó 
áUooit?

Vaa-* pátla, támla, Idtbeszüó íUomdso ?

3. Melyik kizsigl kHzleketMii etycaallioz 
járat kozzd a kőaig?

KSiségi (kiiiBIo) alak kotaa7

StsK kOvezet-vánszedési joga.

J tj, J^Á f-re^ XO j^K uU xyetjíb -  ju u íx fti,
M-t/ nrinje/ntx/n/ ■¿aJyjrtjĴ ,̂ ^  Uo*J&0

<M aj(/ujL ^Jroy*K/iy~

^ / 7 r v « ^ c * j á ^  U/ J /!£ é ^ (M a L .

/c:jM .(> > r7y/exJ/ay

- jLaufiAjJxxJAX JLájy&ajiKÁio /  c *

ykAÁj ''4 ^ ^  ̂ A x t á l a ^  * iX )/ru . ^ / y i í á i

/h ^ ^ /r v ö M jé o ű  iryQ/nr. 

e U a v Á já A jt-e /  X A /r r u ^

..... ....ka.

Igen. —  Nem.

B) FMdmflveiésfigjr.

4. BirtoMzoayot Nagybiriokak (1000 bol* 
doo ieUU) «Ama és lerjedetae talajdooosok 
szerinL Középbirtokok sáma és ierjedebue. (100- 
1000 bőid) Kit ét törpebirtokok itU ^  kherjedéte. 
A község gazdaségi jellege a lakosság zömének 
fogtalkozása szerint; mező- vagy etdögazdatig, tzólömivelés, kertészet stb.

ó. Mioáoi readatr. Van*e nyomásos gaz
dálkodás. Szervezve vao*e a bitokotsági tanáa? ^\Á /r% xa/t/r\/

Vatht kátát IggeklPHányés ndyletjedelmli? /ru /n jtjy a x ^

Vaa-e kfilöo szervezete (legeHeléti társulat)?

Van-e legeló-feodtartás? X irU /n/*X ^/r\/
kózds érdi? Van-e szervezete ?

/rXjyr\^tA/en^y
E/dógoadnoktág afkhelyt is ajutak távolsága.

Voa-e iegykSzsig, hány és aily terjedelinA,
/ v w rv a v / e -rv

(eloevezésak tzerinO és melyik borvidékhez tar
tozik. ^r\AynieA^a/r\y'

6. Vm-e kőssigi fatskoia, aHj terjedeUnQ?

Be van-e altelve?

4 / f
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7. 'fiavéai á  tesM oU  lénaitL Imák 
nddKjje. V«Hk-e m t a n É * *  (m Im  A  
n fj aás itwmtsdb wtísMétftk és h ít c i) ?

At Sdébs U br- «̂{7 /kjammémSaig 
attiiiytt

8. ;llrtL'i7i'iTÉ'ti' litímjtk. ktmk tzim: 
11ijfiiilMné széou,

glÉrnIrt toiTészICS S3iT *
KfldlAirfas ssékUT« is «sok üscWp.

Iptr és kereskedelen.

9. A kia ti Híméi fixa  M m ?
(WTboi n fj ■ e.> sŝ TO

Ho«a gnritil 1 kúzség?

Vmmk-e t  kSaégta láxtok Toáf», keü 
f jssnk, káiyssr és ■iyei (Uniló, iUatsisár, 

iűé a séséttartás joga?

Jlérift- b ktéi HkMi HmiH BŰMye:
la  A UaigUi bmáeééxk almi ésjefleg^

Héti á  ptKáén tk lt száma és akfHkéje 
(Usorohaj.

SzAműmekk széam ét jtéeft (lém aiiO-

l -A-1̂

, ru/n̂ Jé/éjrx/'

Iptm ti tzakm és fogUaszási igák szériáé. %mAav;  -Avr^rruŐM«,^«x>xS!c.c/v, ¿ ¡u Á ífJ ^ ^  

Vaâ  t  Uaéftea fortesétkl? /̂ zf3iy><j,yfC<LiÁo-^

IL Gjérai, iparieiepek és azok kOagK 
agpaéfs (kafltert és ■ ■ HsééisTé« szói« 
idMraévt).

Az Irtrtff îarfdMgydóaég szttkdye á íé-
méskta-.

Kér. matkiebaiotiti pészür széUKlT« és 
tM ségi:

ÍZ MKktkexektkta Ui UzmMc: 

Kflcriágitts, jéggTtf stx

U. Béapik száma és jOtge.
AMaaéó bá^rafcca nagTsaga, kt/úert és

14. Házipar ét aamk jtOegt.

.... j c ...

/rwroéyye/n/

/nrci/'yx/̂ .̂a/tx/

■1/g
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V. Községi vagyon és háztartás.
1. A Uz*lí tttk̂ donit ¡¿pai Ui/plklá A  

keiyaifek stáma.

HivaUkM cüolut UúlgiM ípikttk OeQrxOi, 
orvod, tanüói laká»: * házak, a lakáiok át azok 
Uoféctttek tdtni).

A kOrjegytAi kOfocvod bááa, a tiákbelr 
kOzaág vagy a kOzaégek kOzOa bihjdoaa-« (caak 
azékbdy kOzaágbcn toUeodA U)7

í  AkiiiglakiláMátalMil»giAmitgyo» ........kai hold HáalA áa rét,...................T7T.....

..... .............legcU............rrr:....kak boM etdO,

agyát»............... :.... ~ ........................... .......
MennyU kezd házilag, haazoid)áiikg, Útba* 

azoohárlelbea?

Jegyzik áa alkalntzoUak MIdJavadalma (az 
állátok azerlnt fetaorolva). Mily kitet|edátfl.
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AjhöíxjtMm/ĥ ÂJtf̂ óLóí̂ méXkA uiooít»AM ^
Aejuxk//̂

f fn é ^n iá k /k Á M ^  pcctéi)éfNk lniyoaiia: iAb»4<iCc»^i.a.w4»>» 

,̂ |l4 jO€kmA ŷMex<a*íti»
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1. A képviselőtestület

A képviselőtestület tagjai három csoportból tevődnek össze. 
Egyik a választott képviselők , akiket a község lakói határoznak 
meg, másrészt a virilis képviselők , akik a legnagyobb adófize
tők jogán lesznek képviselők, és tagjai a képviselőtestületnek hi
vatalból az elöljáróság választott vezető tisztségviselői: a bíró, 
a másod bíró (tör vény bíró) és pénztárnok, a közgyám , az es
küdtek és a község alkalmazottja a (fő)jegyző.
A képviselők és a tisztségviselők létszámát a lakosság számának 
megfelelően a törvény határozza meg. A képviselők között 
egyenlő arányban vannak a választott és a virilis képviselők.
A legelső választott községi képviselők  1921-ben : Meszléry 

Géza, Horch Ernő volt főjegyző, dr. Pethő Tibor, Sajó Gyula, 
Pátz Lajos volt vezető jegyző, Adametz István iskola igazgató. 
Póttagok: Tóth Pál iskolaigazgató, Schiller Géza, Borkai Ottó, 
Gönczy Gyula Kir. Táblai Tanácselnök, Pich Adolf.
Virilis képviselők: Zsuffa István kereskedő, Dr.lovag Floch 
Reyhersberg Alfréd földbirtokos, báró Henrigues de Ben Wols- 
heim Józsefné földbirtokos. Kovács László halász, Barcs Samu 
Ksod (sic!) felügyelő, Palkovics Pál kereskedő; póttagok: Emst 
Mór, Huzella Elek, Hesp Ede, Melhőbel Edéné kereskedők. 
Elöljáróság! tisztségviselők: Máthé Levente bíró. Szlovák Já
nos helyettes (törvény)bíró, esküdtek: Heller Alajos szabómes
ter, Farkas Dezső, Havas Pál, Krizmanics Ferenc. (Ekkor még 
külön közgyámot Alsógödön nem választottak.)

Az eredeti, kézzel írt jegyzőkönyveket tartalmazó könyvek 
1929 decemberétől tartalmazzák a választások lebonyolításá
nak és eredményeinek jegyzőkönyveinek másolati példányait. 
A legelső teljes általános választási jegyzőkönyv másolat 1931- 
ből való.
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Ekkor a képviselőtestület összetétele:

Választott községi képviselők: dr. Gönczy Gyula kúriai bíró és 
Debreceni Márton, Bisztriánszky János szabómester, Mihály 
György asztalosmester, ifj. Hejtejjer Károly, dr. Pinterovits Jenő 
OTI ügyésze, ifj. Bauer Antal.
Póttagok Jőrös András mérnök, Németh Lajos, Geiszler Gyula, 
Vágner Ferenc és Molnár András.

Virilis képviselők : 1. báró Henrigues de Ben Wolsheim József- 
né képviselője Meszléry Géza. 2. dr. lovag Floch Reyhersberg 
Alfréd, 3.dr. Huzella Tivadar; képviseli Sallay Iván, 4. Hesp 
Edéné; képviseli Vincze Sámuel, 5.Pich Adolfné; képviseli 
Zuckermann Gyula, 6. Grüner Fülöpné képviseli; dr. Kása La
jos, 7. Liebentritt Józsefné képviseli; Kuthy Ágoston, 8. Ada- 
metz István, 9.Barcs Sámuel, lO.Gósz Imre.
Elöljárósági tisztségviselők: A  bíró  közfelkiáltással a követke
ző 3 évre id.Hejtejjer Károly lett. A szavazás eredményeként 
törvénybíró és pénztárnok Angyal Mihály, a közgyám Zuc- 
kerman Gyula, a 4 esküdt: Zsilinszky Elek MÁV s.tiszt. Király 
János nyugalmazott rendőrségi altiszt. Torma Kovács István, 
Lehoczky Flórián nyugdíjas MÁV segédtiszt lett.

1.1 A választás

Ebben az időben a szavazóképességet az 1925. évi XXVI. tör
vénycikk határozta meg. Előfeltételként szabták meg férfiaknál 
24, nőknél 30 éves életkort, 10 éves magyar állampolgárságot, 
legalább két évi helyben lakást. Továbbá legalább az elemi nép
iskola IV. osztályának elvégzése vagy avval egyenértékű köztu
domású műveltség, vagyoni helyzet, kereső foglalkozás, stb.
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Választójogi előfeltételek
b) férfiaknál 24, nőknél 30 éves életkor,
b) 10 éves állam polgárság,
c) legalább 2 évi helybenlakás

Választói jogcímek.
(T.= 1925: XXVI. törvénycikk)

I.Férfiaknál:
1. „régi jog" ( aki jelenlegi lakóhelyének 1918. évre érvényes választói névjegy

zékébe fel volt véve)
2. egyetem et vagy  m ás főiskolát végzett-korára tekintet nélkül
3. az elem i népiskola negyed ik  osztályát sikeresen elvégezte
4. az elem i népiskola IV. osztályának e lvégzésével egyen lő  értékű m űveltség  

m egszerzését igazolta.
5. az elem i népiskola IV. osztályának e lvégzésével egyen lő  értékű m űveltsége  

köztudom ású
6. A z elem i népiskola IV. osztályának e lvégzésével egyen lő  értékű m űveltsége  

köz vagy m agántisztviselői vagy  áUásából(foglalkozásából) nyilvánvaló
7. arany-, ezüst-, vagy  bronz-, vitézség! érme van
8. a katonaságnál altiszti fokozatot v iselt
9. saját és családja eltartását biztosító ipari(kereskedelmi) üzletet vagy  vállala

tot önállóan folytat
10. önállóan gazdálkodik saját vagy  felesége olyan földbirtokán, am elyek kát. 

tiszta jövedelm e legalább 60 aranykorona.

I. Nőknél:
11. egyetem et vagy  m ás főiskolát végzett korára tekintet nélkül
12. az elem i népiskola VI. osztályát sikeresen elvégezte
13. más tanintézetnek az elem i népiskola VI. osztályával tanértékre nézve  

egyenrangú osztályát ( tanfolyam át) sikeresen elvégezte
14. az elem i népiskola VI. osztályának e lvégzésével egyen lő  értékű m űveltség  

m egszerzését igazolta
15. az elem i népiskola IV. osztályát sikeresen e lvégezte és három törvényes élő  

gyerm eke van
16. az elem i népiskola IV. osztályát sikeresen e lvégezte és saját vagyona  

jövedelméből vagy saját kerestéből tartja el m a g á t, ha önálló háztartást vezet
17. az elem i népiskola VI. osztályának e lvégzésével egyenértékű m űveltsége  

köztudom ású
18. az elem i népiskola VI. osztályának e lvégzésével egyen lő  értékű m űveltsége  

köztudom ású vagy  m agántisztviselői vagy  egyéb állásából (foglalkozásából 
nyilvánvaló

19. vele együttélő férjének a 9. pontban körülírt ipari(kereskedelm i) üzletében  
vagy vállalatában tevékenyen részt vesz

20. a 10. pontban körülírt földbirtokon önállóan gazdálkodó férjével együtt él
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1.1.1 A községi képviselő választások menete a 1886. évi XXII. 
törvény cikk alapján történt.
Az általános választásokat három évenként tartották. A járási 
főszolgabíró által kitűzött időpont előtt 3 hónappal kezdi meg 
munkáját a választói névjegyzék összeállításának és a választás 
előkészületeinek ellenőrzésére az általa kijelölt igazoló választ
mány. A megbízatás a választási időszak teljes 3 évére szól.
A választás előtt 3 nappal a kisbíró kidobolással felhívja a fi
gyelmet a közelgő választásra.
A választandó képviselők száma a népesség függvénye. 
Alsógödön a választandó képviselők száma kezdetben 6, majd 
10, és a lakosság 2000 fölé növekedésével 1940-től 13. A kép
viselőket 6 évre választják, de három-három évenként a felét új
raválasztják. Ez úgy történik, hogy az időközben esetleg valami
lyen módon eltávozott képviselőkkel és az úgynevezett kisoro
lással 5 főre csökkentik a megmaradó képviselők számát. Példá
ul az 1931 április 19-én megtartott képviselő választásnál az 
1928 január 26.-án megválasztott 10 képviselő közül Varga Gá
bor elköltözött, id. Hejtejjer Károlyt 1929-ben bíróvá választot
ták és kisorolták Meszléry Gézát, Tóth Pált és cs. Gál Ernőt.
A képviselő választás elnöke a járási főszolgabíró által megbí
zott helyi lakos.
Első lépésként megválasztják maguk közül a négy bizalmi fér
fiút, akik az esetleges vitás esetekben döntenek és az elnök egy 
személyt felkér a jegyzőkönyv vezetésére.
A választás reggel 9 órától délután 4-ig tart. Akkor összeszámít
ják a jelöltekre, a szavazólapokon leadott szavazatokat.
A kisorolt képviselőket újraválasztották és új képviselők lett dr. 
Gönczy Gyula és Debreceni Márton. Továbbra is képviselő ma
radt: Bisztriánszky János, Mihály György, ifj. Hejtejjer Károly, 
dr. Pinterovits Jenő, ifj. Bauer Antal.
A rendes tagok mellett póttagokat is választanak. Ha valaki va
lami ok folytán kiesik, újabb választás nélkül a soron következő 
póttagot hívják be. A póttagok megbízatása 3 évre szól.
A jegyzőkönyvet a választási elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 
négy bizalmi férfiú írják alá.
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A megválasztott képviselők néhány tagja folyamatosan élvezte a 
választók bizalmát.
így Meszléry Géza, Tóth Pál, dr. Gönczy Gyula, cs. Gál Ernő 
szinte a kezdettől egészen 1944-ig,, Bisztriánszky János és Mi
hály György 1939-ig, Debreceni Márton 1931-1944-ig, dr. Ban
kó Emil, Bemáth István 1934-1944, Angyal Mihály 1934-1943 
között volt a testület tagja.(5,sz. melléklet)
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19221 93C 1931 1932 1933 1934 1935 193C 19371193« 1939 194C 1941 1942 194311944

1 Zsuffa IsM n X !

2
dr hsvagRodi 
R«ytMrsb«rg Alfréd ^  1 X X X X

3
M rd Hérvlgues de Ben 
Wobhaim Józsafné X  1 X X X X X X X X X X X X X X X

4 Kovács László X !

5 Barcs Sámuel X  1 X X X R
6 Palkovics Pél X  I X X X X X X X X X R R
7 EmstMór R  1
6 HuzaOsEMt P t !
9 HaspEde/ná R  1 X X X X X X X X R

10 NaUiObelEdáná R !
11 kL Adametz István 1 X X X X X
12 Gószimre ! X X
13 Gilliwr FQIópné 1 X X X R
14 Huzslla Tivadar dr. ! X X X X X X X X X X X X X X X
15 UebenliiltJózsefhá 1 X X X X R X X X
16 PichAdoHhá ! X X X X R
17 SchoRz Koméi dr. 1 X X X X X X X X X X X X X
16 Schrenk Mátyás

------ ------ X X X
19 WalchRudair X R
20 Hofch Ernő

------
R

21 Huszár Bálint 1 R
22 Molnár Kirolyná

----- -------
1 L_ R X X X X X X X X X X

23 Rádé Jánosné 1 í R R R
24 Woir Alfréd R R
25 Cseri András 1 X
26 Kutfiy Aooston/né X R R X X X R X R
27 NamoskéfiKiss Géza ! X X X X X X R
28 Nemeskéri Kiss Sándor X X X X X
29 Traum Béla ! R
30 Bankó Emfl dr. 1 X X X X LE LE L E LE X

31 Szudy Elemár j X X X R X

32 Hdembaí M ihily 1 R R R X X X X
33 Tóth Adél j R
34 Szakáts Nándor dr. 1 X R R X X X X
35 Angyal Mhály 1 R
36 EgryOyula 1 R X X
37 Herczog József 1 R X X X X X
38 Wydier Károly 1 X X

39 GottI Ágoston 1 R
40 Horváth Gyula i X X X

41 Guttmann Elemér, dr. -------1------ R 1938.IX.tv

42 Süló Endre í X X R R
43 Zíermann Sárxior 1 X
44 BartosLáios í X X X X

45 OebrOdí Drattner Arzén v. 1 X X X R
46 Salamon Istvánné i X X X
47 Lutz Károly

1 R X X
48 Rózsavölgyi Laiosné i R R
49 y/olenCics Ferenc

1
I R R R

50 Boskó Bertalan i R
51 Hujdán Anrta

1
1 R

52 Mnczal Vilmos 1 X
Összesen 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13
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1.1.2. A virilis rendes és póttag képviselők  Minden évben az ér
vényes számítások alapján a község összeállította az előző év
ben legtöbb adót fizetők névsorát, a bíró és a főjegyző aláírá
sával ezt 5 nap közszemlére kitették, majd záradékolás után új
ra aláírták. Megküldték a főszolgabírónak aki a község virilis 
jegyzékét „megállapította”. Ezt határozatként bevezetik a testü
let jegyzőkönyvébe.
A virilis képviselők száma - a választottakhoz hasonlóan - a la
kosság létszámától függően 6, 10, illetve 13.
Érdekesség, hogy míg a választott képviselők valamennyien fér
fiak, addig virilis képviselő lehet nő is, aki azonban személye
sen nem vesz (nem vehet) részt az ülésen hanem csak megbí
zottja útján.
A megbízott nevét hivatalosan be kellett jelenteni és ezt a fő
szolgabírói névsorban is rögzítették.
Férfi virilis is képviseltethette magát a testületben. A megbízot
tak ügyvédek, joghoz gazdasághoz értő egyének.
A legtöbb adófizetők között a földbirtokosok mellett megtalál
juk az orvost, kereskedőt, a miniszteri tanácsost is.(3., 6. sz. 
mellékletek)
Egy-egy képviselő esetenként több címen is lehetne a testület 
tagja, úgy is mint választott, úgyis mint virilis képviselő, sőt 
elöljárósági tisztviselő. A választás után nyilatkoznia kell me
lyik jogán kíván a testület tagja lenni. Ilyen volt például dr. lo
vag Floch Reyhersberg Alfréd, aki néhány évig saját jogon, 
majd később egészen 1944-ig nővére, báró Henrigues de Ben 
Wolsheim Józsefné képviselője. Olyan eset is lehetséges, hogy 
valaki választott képviselő és virilis is, ekkor el kell döntenie 
melyiket választja. Ez előfordult többek között id. Adametz Ist
vánnál, dr. Bankó Emilnél és Kuthy Ágostonnál.

1.1.3. Az elö ljáróság  tagjai közül a községi b írót a főszolgabí
ró elnökletével megtartott eljárásban 3 évre a községi választó- 
polgárok választják.
A bíró választása annyiban különbözik a többiekétől, hogy ál
talában 3 jelölt van és megválasztható „közfelkiáltással” is,
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akinek a nevét legtöbben mondják az lesz a bíró. Amennyiben 
ezt a választási elnök főszolgabíró nem tudja megállapítani, a 
bizalmi férfiak döntenek. Ha ők sem tudnak határozni írásbeli 
szavazásra kerül sor.
Mivel az elöljáróság tagjainál nincsenek póttagok, egy-egy sze
mély kiesésekor időközi választásokat tartanak.
Alsógöd 1921-ben lett község és ekkor volt először bíró és tiszt
újító (tisztségviselő) választás. A megválasztott személyeket 
igen, de történetét nem ismerjük.
A legelső fennmaradt bíróválasztási feljegyzés az 1929 decem
ber 12-én tartott választási jegyzőkönyv másolat, amely egyben 
az 1929-től 1934-ig tartó időszakot tartalmazó könyv első fel
jegyzése.
Ugyanis Horch Ernő, községi bíró 6 év után lemondott és a leg
közelebbi (1931) általános tisztújításig időközileg betöltendő bí
rói választására került sor.
A 4 bizalmi férfiú: dr. Kása Lajos, Tóth Pál, Bisztriánszky Já
nos, Angyal Mihály.
A jegyzőkönyvvezető Magyar Gyula
A főszolgabíró a községtől kapott bizonyítvány alapján megáll
apítja, hogy a választást az általa kijelölt választási időpont előtt 
három nappal kidobolták és a képviselőtestület tagjai az orszá
gosan elrendelt nyomtatványon szabályszerű meghívót, kaptak. 
Az elnök felhívja a figyelmet, hogy a választók minden rendza
varástól tartózkodjanak és csak olyan egyénre lehet szavazni, 
aki a jelöltek között szerepel.
Majd 3 javaslatot tesz az új bíró személyére: id. Hejtejjer Ká
roly, Király János, Zsilinszky Elek.
A jelenlévők közfelkiáltással id. Hejtejjer Károlyt választották 
községi bírónak
A megválasztott a „hivatalos esküt az elnök kezeibe a közgyű
lés színe előtt nyomban letette”.
A választás evvel befejeződött és a jegyzőkönyvet Horváth Já
nos főszolgabíró. Magyar Gyula írnok és a négy bizalmi férfiú 
írták alá.
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Érdekes esemény volt az 1940 decemberi választásnál. Közfel
kiáltással egyetlen bírójelölt sem kapta meg a szükséges többsé
get. A bizalmi férfiak sem tudtak dönteni. Ekkor a főszolgabíró 
írásbeli szavazást rendelt el. Mivel fél óra elteltével erre egyet
len szavazó sem jelentkezett, érvénytelennek mondta ki a bíró
választást, bár egy önként jelentkező lett volna.
Az eredménytelen bíróválasztás miatt januárban pótválasztás 
volt. A három jelölt közül az elnöklő főszolgabíró még ekkor 
nem tudta megállapítani, melyik jelölt nevét mondták többen. 
Ekkor a bizalmi férfiak döntöttek Károlyfalvi Ferenc javára. A 
jegyzőkönyvek szerint a megbízatása alatti 3 évben, 1941-1943 
között, egyetlen képviselői közgyűlésen sem vett részt Ezen 
időszak alatt az üléseket legtöbbször a törvénybíró Vané Ferenc 
vezette. Átmeneti lemondása alatt néhány hónapig az erre az 
időszakra megválasztott cs.Gál Ernő (1941.11.28-1942. áprili
sig.) látta el ezt a tisztet.

Kik is voltak a község első számú emberei, a bírók az idők fo
lyamán, akiknek nevét ismerjük?
Máthé Levente 1922-1924, Horch Ernő 1924-1929, id. Hejtejjer 
Károly 1930,1931-1932, halála után Komlóssy Béla 1932- 
1934,1934-1937, Somogyi Miksa 1937-1941, Károlyfalvi Fe
renc 1941-1943, Rózsavölgyi Lajos 1944-1945. (7.sz. mellék
let)
Horch Ernő a század elején a később Csehszlovákiához csatolt 
Nagycsalomján volt főjegyző, ahonnan az országhatárok meg
változtatása miatt el kellett jönnie. Magával hozta az anya
könyvvezetői feladatánál használt magyar címeres zászlót és 
vállszalagot. Alsógödön 1938-ig az ő hivatali jelvényei előtt tör
téntek a ceremóniák. Horch Ernő 1934-ben elhunyt. 1938-ban, a 
magyar területek visszacsatolásakor, a testület az özvegy kéré
sére a relikviákat visszaadta eredeti tulajdonosának, Nagycsa- 
lomja községnek.
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7

bíró fő(vezető)jegyzó

név kinevezés név kinevezés

tárgy

szám

1922 Méthé Levente 1922.01.07

1923

1924 Horch Ernő 1924(?)

1925

1926

1927

1928 Pátz Lajos 1928.02.11(7)

1929 id.Hejtejier Káro ly 1929.12.12 108 1929

1930 109 1930

1931 82 1931

1932 K om lóssy  Béla 1932.07.08 78 1932

1933 121 1933

1934 86 1934

1935 Ádám /Adam etz István 1935.04.03 54 1935

1936 71 1936

1937 So m ogy i M iksa 1937.08.27 63 1937

1938 68 1938

1939 82 1939

1940 94 1940

1941 Károlyfaivi Ferenc 1941.01.22 104 1941

1942 60 1942

1943 Rózsavölgy i Lajos 1943.12.29 49 1943

1944 42 1944

1945 Termann Józse f 1945.06.10 Sz ilágy i Lajos 1945.06.10 146 1945

1945 Selény i Káro ly 1945.10.06 1945

1946 81 1946

1947

B a lo gh  M ihály  

Pettendi Bé la

1947.03.22

1947.05.05 72 1947

1948 40 1948

1949 Földi Lász ló 1949.03.31 O rosz i Káro ly  | 1949.05.24 36 1949

1950 Németh Pál 1950.07.18 Jakub icsek  Irma 1950.02.12 48 1950
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A tisztségviselőket: a törvénybíró+pénztárost, közgyám ot (A
községbeli gyámoltak és gondnokoltak nyilvántartásával, a gyá
mok és gondnokok eljárásának felügyelésével foglalkozott. Jog
körét az 1877:XX te. szabályozta), a 4 esküdtet (1940-től 5) a já
rási főszolgabíró elnökletével funkciónként három jelöltből a kép
viselőtestület választja meg közfelkiáltással vagy szavazással.
Az elnök egy személyt felkér jegyzőkönyvvezetőnek és megvá
lasztják maguk közül a négy bizalmi férfiút, majd felszólítja a 
megválasztandó funkciókra pályázó jelölteket hagyják el a ter
met a szavazás idejére.
A megválasztottaknak esküt kellett tenniük az „elnök kezeibe” a 
közösség színe előtt, vagy más esetben úgy fogalmaztak, hogy 
„kivették az esküt” az új tisztségviselőtől.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a bizalmi 
férfiak írják alá.
Az időszak elején a pénztámoknál a Szervezési Szabály rendelet 
megkövetelte az anyagi biztosítékot, az óvadékot Ez A . M. telké
nek értékével( 18-20.000Pengő) rendelkezésre állt. Az utód M.B. 
MÁV nyugdíjasnál, ez már problémát okozott volna, mert csak 
két db 4-500 pengős takarékkönyvet tudott felmutatni. Módosítot
ták a szabályt és elfogadták a biztos MÁV nyugdíjat óvadékként. 
Az általános választások közötti időközi választásokon is a tör- 
vénybíró-i-pénztáros és a közgyám pótlását minden esetben a fő
szolgabíró elnökletével tartott választáson kell megejteni.
A törvénybíró és pénztáros funkciókat a nagyközségre vonatko
zó előírásra hivatkozva 1937-ben választották szét.

A törvénybíró és pénztámoki tisztet Szlovák János, Angyal Mi
hály, Mendlik Béla, Bemáth István, Vané Ferenc töltötték be 
1944-ig..
Az esküdt tisztet 25 községi lakos viselhette, melyből Király Já
nos volt a leghosszabb ideig a kezdetektől fogva megszakítás 
nélkül, és még 1949-ban is ott találjuk nevét az esküdtek között. 
Két választási cikluson keresztül töltötte be a tisztet Zsilinszky 
Elek, Lehoczky Flórián, és Németh György. (8.sz. melléklet)
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%5.

rf

^ .11.) aki::....YAQO :n, az' /9.Q2év'Éno-veíabe¥

(M í, -4.1.S.0g.ö.d............  .......község elöljárósága, tudatjuk

úiindenkivelíakit illet, hogy M is k o lc i  J.ó.z.sé_f_'_'_'__ .......................

antya/a.-Kö'síáG^Mayg-i-t----

C.~..) oki__ÂCO n. 07 ^
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A Dunamenti nyaralóhelyek című kiadványban rövid ismerte
tőt találhatunk néhány (a táblázatokban félkövér betűvel ki
emelt személyek) 1934-ben a községben élő tisztségviselőről, 
amelyet a Gödi Almanachban is bemutattak. (GA 1996/68. ol
dal)

A képviselőtestületi közgyűlés szakmai vezetője a témák előter
jesztője, a jegyző.
A jegyzőt, az írnokot majd később a segédjegyzőt, díjnokot 
(1941-) is a képviselőtestület választja a járási főszolgabíró el
nökletével tartott közgyűlésen.
Ezt megelőzően nyilvános pályázatot írnak ki, megjelentetik 
Pest Vármegye Hivatalos lapjában és a Magyar Közigazgatás cí
mű szaklapban, később a Községi Közlönyben is.
A megfelelő szakképzettséggel illetve közigazgatási gyakorlat
tal rendelkező pályázók közül választják ki a megfelelő jelöltet. 
Ez a választás a bíróval ellentétben a teljes munkaképes korbeli 
időszakra, elvileg a nyugdíjba vonulásig érvényes. Eleinte a 
jegyző nyári szabadságolása (4 hét) és betegsége idejére leg
alább heti két alkalomra behelyettesítő jegyzőt jelöl ki a főszol
gabíró útiköltség és napidíj térítési kötelezettség mellett.Pl: 
1930-ban Krenedits Imre felsőgödi jegyzőt.
Egy jegyzőkönyvi utalás szerint 1928 február 11-től van Alsó- 
gödön önálló jegyzőség. Egy régebbi Almanach is 1928-ig Fel- 
sőgöddel közös körjegyzőségi irányításról szól. Az alapító levél
ben említett felsőgödi körjegyző Ungvári Mihály lett.
Ez alatt is volt a községnek egy korlátozott hatáskörrel rendel
kező aljegyzője és önálló pecsétje 1921 évszámmal, amit egy 
1923-ben kiadott Községi bizonyítványon szereplő bíró melletti 
aljegyzői aláírás is mutat.( 9.sz. melléklet)
Az 1922. évi virilis listát és az 1925. évi „Közigazgatási tájékoz
tató lapot” Ungvári Mihály körjegyző írt alá .(4.sz. melléklet) 
így valószínűleg Alsógöd első önálló jegyzője Pátz Lajos 
(1928-1935), megbízatása halálával szűnt meg, őt követte 
Ádám/Adametz István 1935-1945. 1945-ben felmentették állá- 
sából.(7. sz. melléklet)
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A képviselőtestületi ülés résztvevője kezdetektől fogva az ír
nok, (irodatiszt, aljegyző) korlátozottan a jegyző helyettese.
Maga a község igazgatását ellátó közigazgatási apparátus kez

detben szerény. Mindössze három tagú.
A község gazdálkodását a járási főszolgabíró, az alispán hivata
la szigorúan ellenőrzi és a község alkalmazottainak létszámát 
is ők szabják meg. Sőt a jegyzőkönyvekben találkozunk olyan 
határozattal, hogy az átmenetileg jelentkező nagyobb munkához 
szükséges kisegítő 3 havi foglalkoztatását is a főszolgabíró en
gedélyezi. Az 1930. évi első jegyzőkönyvben arról írnak, hogy 
a járási főszolgabíró utasítása szerint az ímoki állást meg kell 
szüntetni, mert az 1921. évi állapot szerint a lakosok száma csak 
164 és csak 1000 fő felett lehet a jegyző mellett írnok is. 
Nyilvánvalóan a hivatalnak ez az álláspontja egy lehetetlen do
log, mivel 1921-ben az alapítólevélben leírták az 1200 főt. 
1929-ben evvel a változással érvel a község , mivel a lakosság 
1000 fő felett van mindenképpen, és egy évben már 3200 iratot 
kezelnek, 2400 a kimenő levelek száma. Ez az egyéb ügyinté
zés mellett biztosan meghaladja egy-két ember lehetőségét. 
Ebben az időben írnok Magyar Gyula , aki 1930-ban lemond, át
menetileg Jőrös Emíliát alkalmazzák kisegítésképpen.
1931-ben az írnok választása is a jegyzőhöz hasonlóan történik 
országos meghirdetésű pályázattal.

A főszolgabíró elnökletével megtartott szokásos választási pro
cedúrán Barcs Lajos helyi lakost egyhangúlag választotta a tes
tület és ezt követően az 1920. évi I.. tv szerint előírt „esküt a 
közgyűlés kivette” az új írnoktól, aki ténylegesen adóügyi jegy
zői feladatot kapott.
Megbízatása jegyzőéhez hasonlóan határidő nélkül elvileg 
nyugdíjas koráig tart.
Barcs Lajost 1935-ben Bécsi Elemér követi, aki 6 pályázó közül 
nyert mármint irodatiszt 1940 -ig tölti be ezt a posztot.( 8.sz. 
mellékelt, 2.lap)
1941-ben, amikor a község lakossága megközelítette a 3000 főt, 
engedélyt kaptak segédjegyző alkalmazására.
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A jegyző és az írnok választásához hasonlóan pályázati rendszer
ben történt az eljárás a szokásos főszolgabírói elnöklet mellett. 
Az első segédjegyző Pesti József, aki előzőleg Orszentmiklóson 
volt aljegyző.
Az 1931. évi tisztújításokon keresztül mutattam be a község irá
nyítóinak választási folyamatát.

A képviselők általános választása befejeztével a főszolgabíró 
képviselő testületi alakuló ülést tart. Ez néha külön ülést jelent, 
de az is előfordul, hogy az utolsó választás keretében kihirdeti 
a testületi ülés résztvevőinek listáját és megalakultnak nyilvá
nítja a testületet.

1.2 K épviselőtestületi közgyűlés

A község legfőbb irányító szervén, a képviselőtestületi közgyű
lésen bíró vagy távolléte estén a törvénybíró elnököl, ezek távol
létében, a legidősebb esküdt. Tagjai: a községi választott kép
viselők ,a virilisták, vagy hivatalos képviselőik, az elöljáróság 
tisztségviselői, ahogyan a bevezetőben részleteztem: a bíró, a 
másodbíró pénztámok, közgyám, főjegyző, ímok( irodatiszt ,al- 
jegyző)
A Szervezési Szabály Rendelet határozza meg a község műkö
dését.
Az üléseket általában havonta egyszer tartották, délután öt órai 
kezdettel. Egy ülésen általában 6-10, évente változóan 54-121 
témát tárgyaltak és hoztak határozatot.
Az erről szóló jegyzőkönyvek vezetése a jegyző feladata, egy 
erre a célra kialakított, oldalanként két részre osztott, 400 szá
mozott oldalas, kézzel írott naplóban. Egy könyv általában 3 év 
anyagát tartalmazza.
A képviselőtestület kézzel írott jegyzőkönyvei 1929 decemberé
től 1950 szeptember 21-ig, és 6 kötetben olvashatók.
A képviselőtestületi jegyzőkönyvek bevezető részében a dátu
mot, az ülésen megjelentek neveit, a tárgyalandó tárgysort talál
juk.
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A képviselőtestületi közgyűlést a bíró vezeti és a jelenlévők kö
zül felkér két személyt a jegyzőkönyv hitelesítésére. A tárgya
landó témákat a (fő, vezető) jegyző terjeszti elő.
Baloldalra írják a számozott tárgyat, esetleges indoklását, a 
résztvevők véleményét, javaslatait, és jobb oldalra a határozatot 
és az esetleges indoklását. Utólag mellé írják a kapcsolódó leve
lek, járási-megyei utasítások, jóváhagyások iktató számát pi- 
rosszinnel. Amennyiben a döntés nem egyhangú, a támogatók és 
ellenzők neveit is rögzítik.
A jegyzőkönyvet végül a bíró, a jegyző és a jegyzőkönyvet hi
telesítők írják alá.
Bár a község életét a képviselőtestület irányítja és hoz a község
re vonatkozó döntéseket, ez mégsem jelent valódi önkormány
zatot. A képviselőtestületi döntéseket jóváhagyásra fel kell ter
jeszteni a járáshoz, a járás főszolgabírójához. A határozatok, 
szabályrendeletek csak a járási, esetenként m egyei, alispáni jó
váhagyás után érvényesek. S van, hogy a döntést nem hagyják 
jóvá, vagy módosítást kívánnak.
A Járási Főszolgabírói Hivatal szigorúan ellenőrzi a község gaz
dálkodását, de szükség esetén kiegészíti a hiányzó pénzügyi 
alapot. PL; 1928-ban 10.000, 1929-ben 5030, 1930-ban 3350 
Pengővel.

Évente kiemelt szerepe van a zárszám adási és költségvetési 
testületi ülésnek, ahol a Törvényhatósági Bizottság által kikül
dött számadási elnök vezeti az ezzel kapcsolatos napirend tár
gyalását. A zárszámadást ezt megelőzően 15 napig közszemlére 
ki kell tenni.
A költséggazdálkodásnak országosan elrendelt és helyi speciális 
fejezetei vannak.
Háztartási, közmunka, szegény, munkássegély, ínség, testneve
lési, tűzoltó alapok .községi letét, iskola építés, iskola mulasztá
si bírság, közösségi közvilágítás, villamos üzem, vízlevezetési 
munkák.
Bevételi tételek a strand bérbeadása, a villamos üzem működte
tése, piaci bérleti díjak, bor és a húsárusítási, fogyasztási, ingat-
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lanszerzési adó, különféle engedélyezési illetékek: telekme
gosztás, községi illetőség megadása, stb.
Ezen rovatokhoz hozzátartoznak az adott pénztár bevételi és ki
adási tételei, az azokhoz fűzött magyarázat, valamint a községi 
vagyonleltármérleg. Az utóbbi elfogadásáról a képviselők név
szerinti szavazását kell rögzíteni a jegyzőkönyvben.
Az előterjesztés záradéka: „Az elöljáróság jelenti, hogy a szá
madások szabályszerűen okmányéivá vannak, kéri megvizsgá
lását , elfogadás után az elöljárósági felmentvény megadását.” 
A község zárszámadásánál a kiadások és bevételek összhang
ban voltak. Például 1930-ban a bevétel 63994 Pengő, a kiadás 
59747 Pengő volt. Cselekvő vagyon 41087 Pengő, szenvedő 
vagyon 25450 Pengő, tiszta vagyon 15636 Pengő. A pénzügyi 
tételek még 1940-ben is hasonló nagyságrendűek. 1943-ban 
számszerűleg már ennek kétszeresére növekednek a bevételek 
és kiadások.
A testületi üléseken állandó napirendként szerepel: alispán!, 

főszolgabírói rendeletek ismertetése, községi felterjesztések jó
váhagyása vagy elutasítása, a község peres ügyei, szabályzatok 
elfogadása, telekmegosztás( minimális 210 négyszögöl betartá
sa), bérbeadási szerződések, község kötelékébe felvétel, közvi
lágítási intézkedések, segély kérelmek, villamos üzem személyi 
és működési témái, oktatási intézmények problémái, klf(külön- 
féle) egyesületek támogatása, hosszú időn keresztül közszolgá
latot ellátók végtisztessége, Göd újtelep, Göd puszta illetősége, 
stb.

A község 1929 december 1-től 10.000 pengőért átvette a Villa
mos Üzemet. A vételárat 4 év alatt kívánta kifizetni.

Néhány érdekesebb testületi téma:
Megtudhatjuk, hogy a hetedik Almanachban bemutatott dr. 
Scholtz Kornél már 1931-ben jelentős összeget szerzett a közsé
gi szegényalap növelésére és 1932-től már a legnagyobb adófi
zetők között találhatjuk.
Egyes utcanevek kialakulása kalandos utat járt be.
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Néha arra sem volt idő, hogy az emberek megjegyezzék máris 
más utcában laktak. Pedig ki sem tették a lábukat a kerítés ka
pun. 1924-ben a kataszter mérnökök római számmal nevezték el 
az utcákat.
Mikor 1932-ben Göd újtelepet Alsógödhöz csatolták az ottani 
utcák nevesítettek voltak.( Az itt leírt Göd újtelep nem azonos a 
jelenlegi újteleppel, hanem az Alagút utca, a 2. sz .fő  közlekedé
si út, a MÁV vasútvonal és az Előd utca által határolt területet 
jelenti. Ez a terület a Nemeskéri-Kiss földbirtokból került kipar
cellázásra.)
Az egységesség érdekében 1934-ben a képviselő testület a ne

vesítés mellett döntött
A korszellemnek megfelelően az utcák az elcsatolt területek 
városai, nagy királyaink és az 1848-as szabadsághősök neveit 
kapták. Az ottani lakosok elmondása szerint ezeket az elneve
zéseket az utca- és házszámtáblákon sohasem vezették át.
A jegyzőkönyvekben is megmaradtak a számozott utcanevek. 
Pl: 1939-ben a XVII. utca (mai Béke út) portalanítása volt na
pirenden.
Többször volt téma a vasútállomás hovatartozása, kezelése, köz- 
világításában megegyezés Sződdel. 1934 márciusától a MÁV- 
val egyeztetve Göd állomás Alsógöd állomás nevet kapja. 
Nem nagy jelentőségű, de 1932-1937 között több esetben tár
gyaltak a Zsuzsi forrás elnevezéséről. Eleinte a Hősök Forrása 
volt a javaslat, de nem találták méltónak kedvelt kirándulóhely 
jellege miatt.
A Hősök forrás elnevezés mellett szóba jött a Széchenyi elne
vezés is , de a mellette lévő Kondor-féle telken található forrás 
tekintetében.
1937- ben tudni vélték, hogy Széchenyi István, amikor kb. száz 
évvel azelőtt Gödön járt, akár ihatott is a forrás vizéből és ezért 
legyen Széchenyi forrás a neve.
1938- tól a választások alkalmával a főszolgabíró a „Magyar 

Hiszekegy”-el nyitja meg az ülést. „Hiszek egy Istenben, hiszek 
egy Hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek Ma
gyarország feltámadásában”.
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Legelőször magán óvoda jön létre Tóth Adél vezetésével. A köz
ség is hozzájárul a költségekhez hat szegény sorsú gyermek fel
vétele fejében.
1939-ben az államilag támogatott tejakción felül az iskolában 
2dl forralt tejet és egy szelet kenyeret juttatnak 45 szegény sor
sú gyermeknek
Ebben az időszakban már érezhetővé válik a háború szele. Hon
védelmi szolgáltatási bizottságot hoznak létre, légoltalmi beru
házásokról tárgyalnak évi 1000 Pengő keret mellett.
A Pesti út és a Béke út sarkán ( ma Harang utca) megépítik a kis
puska lőteret, mely később a levente mozgalom tulajdonába 
megy át.
1941-ben a testület zsidó birtok igénylési lehetőségből 547 
négyszögölet (Streliczki), egészségház, ovoda, 500 négyszögö
let leventeotthon (Lantos-Wigner), kultúrház céljára pedig 3000 
négyszögöl (Beermann-dr Sömjén Gézáné) kívántak birtokba 
venni. Úgy számították ez 20-25.000 pengőjébe fog kerülni a 
községnek.

Az elöljáróság nagyon mostoha körülmények között végezte 
feladatát egy a dr. lovag Floch-tól bérelt Pesti út 75 sz. házban. 
Nem sokat segített rajtuk, hogy a Postahivatal új otthonba köl
tözése folytán 1934 februárban cserélhettek a csendőr laktanyá
val és a volt Postahivatali helyiséget is igénybe vehették.
Emiatt már a 30-as évek elejétől foglalkoztak egy új községhá
za építés gondolatával. Az éves költségvetésekben községház 
alapot képeztek és folyamatosan növelték az összeget.
1941 februárjában a Pesti út 8. számú Wydler vagy Pich villa el
adását hirdette meg Pich Lola Lili.
A képviselőtestület alkalmasnak találta az épületet az 1692 
négyszögöl ősparkkal együtt egy községháza céljára. Több sza
kértő becslése szerint az 55000 Pengő vételár, mely magában 
foglalta az 5.000 Pengő értékű berendezést is, kedvezőnek 
mondható és az évek óta erre a célra községi letétbe tett összeg 
lehetővé teszi az ingatlan megvásárlását.
A járási főszolgabíró rekord idő alatt jóváhagyta a felterjesztést.
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már március 7.-én megkötötték az adásvételi szerződést és kifi
zették a vételárat. Az összeg után 7% illetéket kellett fizetni.
A tágas épület egyes helyiségeibe azonnal át lehetett költözni. A 
május végére ígért határidőt a hó IS.napján már teljesítették.
A jegyzőkönyvek részletesen leírják az egyes helyiségeket és az 
elöljáróság tisztségviselőinek elhelyeiücedését, a Zöld Kereszt és 
egyéb községi irányítási körbe tartozó szervek szobáit, lakások 
kijelölését.
Beköltözés után megkezdődött az átalakítások sora. A munkára 
kiírt pályázatok alapján az asztalos munkát Mihály György 450 
Pengőért, a kőműves munkákat Sütő Endre 916 Pengő 89 fillé
rért, az ács munkákat Szili Pál 482 Pengős ajánlatával nyerte el. 
A főpallér Papp Ferenc , akinek ezért a munka végeztével 1948 
Pengőt terveztek adni. A további átalakításokra 1942-re még 
1000 Pengőt irányoztak elő a költségvetésben.
A témával számos jegyzőkönyv foglalkozik a későbbiekben is. 
Külön tanulmány tárgya leheme hogyan lett a Pich villából a 
mai Polgármesteri Hivatal.

1941-ben a közellátási helyzet fokozatosan romlott, ezért élel
mezési tisztviselői állást rendszeresítettek az akkor már beveze
tett cukor, petróleum, hszt, cipő utalványok szétosztására, keze
lésére, közellátási biztost neveztek ki az élelmezési tisztviselő 
mellé.
Nagy problémát jelentett a zsírhiány. Biztosítani kellett az 
50dkg/fő havi mennyiséget. „Saját célra jegyzői engedéllyel egy 
darab sertés volt hizlalható. Öléskor ebből be kellett szolgáltat
ni 4 kg tiszta, olvasztott zsírt.” (GA 2001/179. oldal.) Ez sem és 
egyéb beszerzési lehetőség sem biztosította a község közellátási 
feladatának teljesítését, mivel a község nem volt mezőgazdasá
gi jellegű település.
A környék földbirtokosai nem voltak berendezkedve nagyobb 
mérvű disznóhízlalásra, ezért Egry Gyula húsvizsgáló állator
vossal és társaival 384 disznó hizlalására kötött szerződést a 
község, heti 7-8 darab ütemezéssel.
A következő évben a további igények miatt újabb 154 állatra
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vonatkozó sertéshizlalási szerződésre volt szükség, amelyet a 
Somogy-megyei Gölle község gazdáival kötöttek.
1944 szeptember 7.-től kezdve a 3180/1944. M.E miniszterelnö
ki rendelet, a képviselőtestületek önkormányzati jogait országo
san felfüggesztette Ekkortól már a képviselőtestületeknek és az 
elöljáróságoknak kizárólag csak végrehajtandó feladataik vol
tak, amelyek leginkább karhatalmi és katonai intézkedések kö
vetkezményeiként jelentkeztek.

Az időnként ülésező képviselőtestület mellett a közigazgatás 
másik és folyamatosan működő szerve a községi elöljáróság. 
Ennek tagjai a választott elöljárósági tagok: bíró, másodbíró és 
pénztámok és az esküdtek , akik valamennyien tiszteletbeli tár
sadalmi megbízatásban, bizonyos tiszteletdíj mellett látják el 
feladataikat.
Másik részük a köztisztviselők, községházi dolgozók, akik élet

hivatásszerűen, rendszeres fizetésért látják el tisztségüket. A ja
vadalmazást a testület határozza meg az éves költségvetésben. 
Ezen felül
mind a választott, mind a hivatásos tisztségviselők költségvetés
ben tervezett félhavi fizetésüknek megfelelő karácsonyi jutal
mat kaptak. Az esküdt tiszteletdíját 1932-ben több év után 80 
Pengőről 120 Pengőre emelte a testület, de erre is alkalmazni 
kellett a miniszterelnöki rendeletben az 1931-1940 közötti idő
szakra előírt 10%-os csökkentést.
A választott elöljárósági tisztségviselők közül kiemelt jogkörű a 
bíró. Képviselte a községet és elnökölt a testületi üléseken.
Az elöljáróság tényleges közigazgatással foglalkozó vezetője, 
az igazgatást hivatásszerűen végző jegyző. Rajta kívül fizetett 
segédszemélyzet a segédjegyző, írnok, díjnok, közellátási és 
egyéb megbízottak; közegek: orvos, szülésznő, éjjeli őr, hús
vizsgáló, törzskönyvvezető. Kisbíró
(aki kidobolta a község hivatalos közleményeit) és a kézbesítő 
szegődményesek.
A főbb tisztviselők alkalmazásáról az előző részben részletesen 
szóltam.
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Az elöljáróság működési szabályai is testületi hatáskörbe tartoz
nak. így például testületi határozatban rögzítik a hivatalos órá
kat: hétfőtől -péntekig 8-2ig. Pénztári órák, adóbefizetés 9-12. 
Később kedd, csütörtök 10-12, péntek 4-5.
A közigazgatási, jogi munkához már 1934-ben is számos szak
mai közlönyre , hivatalos lapra volt szükség, amelyek a költség- 
vetés külön sorait képezték: Belügyi Közlöny, Községi Közlöny, 
Pest Vármegye Hivatalos lapja. Budapesti Közlöny, Vasárnapi 
Könyv, Pestmegye Lapja, Rendeletek Tára, Grill Törvénytár.
A község két pecsétet használt az alakuláskori 1921. (S.sz.és 

9.SZ. mellékleteken) és az 1928 évszámút.(10. sz. melléklet.)

II. A közigazgatás újjászervezése (1945-1950)

A front elvonulása után a szovjet befolyás közvetítésére újként, 
megalakult a Kommunista Párt. Ezt megelőzően a községben 
semmiféle legális csoportosulásuk nem volt. A Szociáldemokra
ta Párt, a Független Kisgazdapárt és a Kommunista Párt az or
szágos, megyei utasításoknak megfelelően megalakítják a köz- 
igazgatás mellé( fölé) rendelt Nemzeti Bizottságot. A Nemzeti 
Bizottságban kezdettől fogva irányító szerepet játszik a Kom
munista Párt, hatalmi súlya minden más párténál nagyobb. E bi
zottság készítette elő azután a képviselőtestület létrejöttét.

Az új képviselőtestület 1945 június 10-én alakult meg. A kép
viselőválasztás törvényes rendszerét figyelmen kívül hagyták. A 
virilis képviselet megszűnt, de a 26 fős létszámot megtartották. 
A képviselőtestületbe a korábbi Nemzeti Bizottsági tagokat je- 

lölték.( MKP 9, SZOP 9, FKG 8.) név szerint MKP: Németh Pál, 
Megyeri Béla, Volentics Ferenc, Polgár Lajos, Szűcs Gábor, Né- 
nyei István, Nagy Károly, Sárosi Ferenc, Melhuber Ede. Póttag: 
Cseri András, Szerencsés István.
SZDP: dr. Tóth Károly, Pongrácz Lajos, Kocsis Frigyes, Tomka 
János, Kővári Endre, Járos Gyula, Juhász János, Strommayer 
Antal, dr. Schüszler Rezső. Póttag: Svábi Lajos, Bánhidi Károly. 
FKGP: Farkas János, cs. Gál Ernő, Hanek István, Huszár Pál,
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dr. Lieber Béla, T óth Pál, V incze Sám uel, Pólyák János. Pót
tag; Szíber Ignác, Pólyák István. (12.sz. melléklet)
Mindössze három személy maradt meg az FKGP színeiben a há
ború előtti képviselőtestületi tagok közül.
A testület első határozatában kimondta Nemzeti Bizottság köz- 
igazgatási hatáskörének megszűnését, a képviselőtestületbe a 
korábbi Nemzeti Bizottság tagjait jelölték. A jövőben a Nemze
ti Bizottság működése tisztán politikai hatáskörre terjed ki. A 
formálisan még lefolytatott tisztújításokon az ő jelöltjeiket 
mondták ki megválasztottnak.
A képviselőtestület személyi összetételét egy év múlva belügy
miniszteri rendeletre hivatkozva módosítani kellett.
A képviselők személyi változásait a pártok határozták meg, me
lyek a testületi jegyzőkönyvekben csak elvétve követhetők az 
ülések gyér látogatottsága miatt is.
Az első ülésen elnöklő bíró Termann József, aki az 1932 októ
ber 16.- án a belügyminiszternek készített kommunista gyanús 
egyének listáján szerepelt.
A hivatalos elöljárósági tisztségviselői választást 1945 augusz
tus 20-án tartották meg. Az elnöklő főszolgabíró bejelenti, hogy 
a főispán „szóbeli” utasítására a községi bírót a választási tör
vénnyel ellentétben - az eddigi választó polgárok általi általános 
választás helyett- az elöljárósági választott tisztségviselőihez 
hasonlóan, a képviselő testület „választja”. Egyben Termann Jó
zsefet megválasztottnak hirdette ki, mivel nem volt más jelölt. 
Az elöljáróság többi újonnan választandó tisztségviselőit a 
Nemzeti Bizottság jelölte ki, pedig formálisan július elején tiszt
újító bizottságot is létrehoznak.
Tényleges választás csupán két elöljárósági funkcióban volt két 
jelölt között, mert a posztra az egyedül jelölt személyeket az el
nök eleve megválasztottnak hirdette ki. Az esküdtek száma me
gint négy lett.

így  a kom m unista befolyás a dem okráciát „népi dem okráci
ává” alak ította  át és a választási rendszer m ódosításával 
m integy „leváltotta  a népet” .
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A több mint egy évtized óta megbecsült Ádám István főjegyző  
a Lövész Egyletben betöltött funkciója miatt többekkel együtt 
„megfigyelt személy” lett, ezért további alkalmazása szóba se 
jöhetett.
Szilágyi Lajos lett a front utáni első főjegyző, aki 1944 nyarán 
nyerte el a jegyzői állást Alsógödön és a front alatt is betöltöt
te ezt a tisztet. Sajnos csak néhány hónapig élvezhette az új tes
tület „bizalmát”, mert „nem tudott beilleszkedni a demokratikus 
államrendbe és sehol sem alkalmazható jegyzőnek” volt a „B” 
listázás indoka. 50 éves volt ekkor. Fegyelmi eljárás alá vonták 
Ádám Istvánnal együtt, végül 1946 szeptemberében hozzájárul
tak a végelszámolásukhoz. A fegyelmi eljárást ekkor törölték 
Szerencsére Szilágyi Lajos nem maradt állás nélkül, mint a GA 
1998. évi kötetéből megtudtuk, körjegyző lett a Nógrád megyei 
Keszegen. Ugyanis a „B” lista a nem megbízható közalkalma
zottak elbocsátására utalt, de lehetőséget adott az 1 éven belüli 
visszavételre.
A többi főjegyző megbízatása sem volt hosszú életű. A jegyző
könyvekben nyoma sincs a pályázati meghirdetésnek és a vá
lasztási eljárásnak, a kinevezésnél főszolgabírói határozatra hi
vatkoznak.
Selényi Károly 1945-1947, 1947-ben néhány hónapig Balogh 
Mihály, Pettendi Béla 1947-1949, Oroszi Károly 1949, Jakubi- 
csek Irma 1950 volt a főjegyző. ( 7.sz. melléklet)
Az új képviselőtestület működését tekintve első feladata a kö

zellátás megszervezése, a háborús károk fokozatos helyrehoza
tala és az új rendszernek megfelelő vagyonelosztás, igazgatás 
beindítása, a közrend biztosítása volt.
Létrehozták a különféle bizottságokat: Gazdasági és Közellátá
si Bizottság, Népjóléti és Egészségügyi Bizottság, Népművelési 
Bizottság, Közmunka Bizottság.
A lakosság ellátásához alapvető feltétel volt a megfelelő szállí
tóeszköz megléte. Ezért Ló Bizottság is működött az élelmiszer 
beszerzéséhez, szállításához, szétosztásához.
Másrészt Csemus Sándor autószerelő mester vállalta, hogy az 
oroszok által itt hagyott és egyéb összehordott alkatrészekből
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egy amerikai katonai GMC( General Motors Company) tipusú 
3,5 tonnás roncs teherautót „bütykölt” használhatóvá. Az aszta
los munkákat Mladek Ferenc végezte.
A közbiztonság javítására, az orosz egyenruhába bújt rablóban
dák megfékezésére többszöri próbálkozással Czinege Mihály 
vezetésével létrehoztak egy 6 fős rendőrséget.
Erkölcsi bizonyítványokat, igazolásokat adnak ki, lakás és lete
lepedési kérelmeket bírálnak el, felülvizsgálják az iparigazolvá
nyokat.
Győrffy Károly építőanyag kereskedőnek beszerzési engedélyt 
adtak, avval a feltétellel, hogy csak helyi lakosnak értékesítheti 
áruját és erről írásban köteles beszámolni.
Engedélyezik a 600 négyszögölnél kisebb telkek kialakítását is. 
Segélyezik az oroszok által elhurcolt személyek családtagjait, 
hozzájárulnak a templomok helyreállításához.
A közellátás biztosítása nemcsak a község feladata volt. Felje
gyezték, hogy október 6-án kaptak értesítést Vácról 5 vagon 
burgonya kiutalásáról 2300 Pengőért és három napon belüli el
szállíttatásáról. Az elöljáróságnak azonnal intézkednie kellett a 
lakosság értesítéséről, az igénylések és a pénz begyűjtéséről. 
Megállapíthatjuk, hogy a lakosságnak az alapvető élelmiszer és 
közszükségleti cikkek beszerzésénél háború időszakában és be
fejezése után is legalább ugyanannyi évig kell nélkülöznie. 
Meg kellett szervezni a község bevételeit. Legelső az italfo

gyasztási adó, melyre a központilag meghatározott mértéken fe
lül pótadót is kivetnek. Piaci bérleti díjakat szednek. Letelepe
dési díjat állapítanak meg az először letelepedők részére , az in
gatlan vételár 3%-át.
Határozatot hoznak az út menti fák ritkítására, hogy az evvel az 
Elöljáróság fűtését meg tudják oldani.
A község üzemei lettek a strand, kéményseprő szolgáltatás, rév 
átkelés. A villamos üzem a Phőbus kezelésébe ment át, súlyos 
áramszámlákat küldve a községnek, mely tartalmazta a még au
gusztusban itt tartózkodó szovjet katonák fogyasztását is. A köz
ség azt javasolta vonják le a jóvátételből.
Végrehajtják a földreformot, több mint 50 családnak juttatnak
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földet Göd pusztából, de a régi tulajdonos Nemeskéri-Kiss test
véreknek is marad belőle 50-50 hold.
A községi tulajdonba került földeket hasznosították, 1947-ben 
Szódtól kap földterületeket a község.
Bevételi forrás volt a hadi események alatt leölt illetve elpusz
tult lovak bőrének konzerválása és értékesítése, melyet az új bí
ró személyesen intézett. 120.000 Pengővel növelte a község 
pénzkészletét.
Állami óvodát létesítenek a lakosság közreműködésével a Déli
báb villában, melynek első óvónője Gyüre Margit ( dr. Szávoszt 
Tamásné) GA 1996.
Már a koalíciós időszakban is egyre erősödött az MKP befolyá
sa. Pl.: 1946 őszén a testülemek egy gazdanyilvántartót kel
lett kineveznie. A jegyző az állását elvesztett MÁV tiszt Bemáth 
Istvánt javasolta, aki a község érdekében a Villamos üzemnél 
már hónapok óta ingyen dolgozott. Egy kommunista testületi 
tag felhívta a főjegyző figyelmét, hogy nem látnak tisztán az 
ügyében, ezért ne alkalmazzák. A testület elhalasztotta a döntést. 
Kidolgozták a község újjáépítési tervét.
1948 januáiban kapja a piactér a Kossuth tér elnevezést 
Kijelöltek 10 közgyógyellátásban részesítendő lakost, Vigh Er
nő feleségének kérését elutasítják néhai férje tevékenységére hi
vatkozva. Külön nyilvántartást vezettek a 3 vagy többgyerme
kes családokról.
1948 június 12-én bekövetkezik a két munkáspárt egyesülése 
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven. Ténylegesen a Szociál
demokrata Párt önállóságának felszámolása. A hatalom egyér
telműen átmegy a kommunista párt, ekkori nevén MDP kezébe 
és megkezdődnek a politikai tisztogatások és a helyi demokrá
cia teljes felszámolása.
Versenytárgyaláson kiválasztják a XVII. utca (Béke út) kövezé
sével megbízandó Löffler Ferenc rákospalotai vállalkozót. A 
munka megkezdődik, sok a probléma. Az egyik képviselő még 
a Kisgazdapárt nevében kér vizsgálatot november hónapban,
1949 év elején a volt lőteret piac céljára adják át a községi jöve
delmek növelése érdekében.
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Ezután már mind többször fordul elő, hogy a testületi ülésen az 
MDP javaslatát kell megtárgyalni és a határozatot is kikötötték 
előre. Az MDP időszakban újra napirendre kerültek az utcák el
nevezése. Nagyobb utcák kapjanak nevet, a kisebbek maradja
nak újra számozottak.. Nagy költőink, szovjet vezetők, az el
lenállás mártírjai, 48-as hősök nevét viselhették az utcák. Előír
ták, hogy 1949 május 1-re már az új utcatáblának kell fent len
niük. Az utcanév módosítás 1949 második felében is folytató
dik. Néhány máig is érvényes utca név fele már nem változott. 
(A valamikori számozott utcák mai nevét az Almanach 1994 évi 
kötetében találhatjuk.) (11. sz. melléklet)
„Szigorú” intézkedést hoztak az új utca és házszámtáblák felsze
reléséről. A végrehajtás a község feladata volt, házanként! 12,50 
Ft befizetése ellenében.
Az 1949 évi első testületi ülésen jelenti be elnökként a rangidős 
testületi tag. Földi László, hogy eltávolították a testületből a 
jobboldali volt SZDP képviselőket és reméli, hogy ez nem fog 
zavart okozni a testület működésében. A régi bírót fegyelmi el
járás alá vonták a járás átirata alapján.
Pest vármegye Nemzeti Bizottsága január 29-én kimondja a me
gye területén lévő összes Nemzeti Bizottság működésének meg
szűnését, mert elvégezték a rájuk rótt feladatokat és teljes irattá
rukat adják le az illetékes levéltárnak.
A villamos üzemet véglegesen állami tulajdonba vették.
A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében megszervezik a 
közérdekű hírszolgálatot. Hangszórós autó beszerzését határoz
zák el, mivel az Elektromosokkal nem tudtak megegyezni a vil
lanyoszlopokra szerelendő hangszórók ügyében.
A főszolgabíró márciustól Földi Lászlót bízza meg a bírói teen
dők ellátásával.(7.sz. melléklet)
A képviselők személye lemondásokkal, visszahívásokkal folya
matosan változik, előtérbe kerülnek a női tagok.
A tanácsi irányítás bevezetéséig még lemondás miatt 1946-ban 
időközi és 1950 július 18-án ismét „törvényes” elöljáróság! vá
lasztást tartottak.
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Az Új bíró a kezdetektől kommunista képviselő Németh Pál lett. 
Két női esküdt is szerepelt a megválasztottak között: Cseri And- 
rásné, Piros Árpádné. (12,sz. melléklet)
Az újonnan választottak már csak néhány hónapig gyakorol
hatták tisztségüket. Az utolsó ülésen szeptember 21-én a jegyző 
bejelenti a tanácsi rendszer bevezetését.
Az 1950 szeptemberében az utolsó elöljárósági rendszerű ülés 

jegyzőkönyvében rögzített képviselő névsorban az 5 évvel ez
előtti képviselők közül már csak 3-4 névvel találkozunk. 
Egyhangúan megszavazzák a bútorzat és a berendezés felújítá
sát és cseréjét 15.016 Ft költséggel, hogy méltó körülmények 
között kezdhesse munkáját a megválasztandó tanácsi apparátus.

Legutolsó határozatukban a Göd pusztai Tszcs iroda melletti he
lyiség napközi otthon céljára történő felújítására vonatkozó ha
tározatukban, mintha semmisem történt volna továbbra is nyil
vánvalóan már „idejétmúlt” illetékes hatósághoz felterjesztendő 
1.200Ft összeget hagytak jóvá.

A Nemzeti Bizottság szerepét részben az újonnan alakuló Haza
fias Népfront vette át, amely nem volt más, mint az „állampárt” 
közvetlen irányítása alatt lévő társadalmi szervezet 
Ezen Népfront helyi képviseletei rendezik meg 1950 október 
22-én országszerte a tanácsi választást.

Az 1949. évi X X . tv (A lkotm ány) és a helyi tan ácsok ró l szó
ló 1950. évi I. tv a tö b b -k ev eseb b  helyi ön á llóságot b iztosító  
több száz éves m agyar várm egyei, községi k özigazgatást fe l
szám olták  és behozták  a szovjet tanácsrendszert.
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Mellékletek jegyzéke

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Alsógöd alapításának eredeti okirat másolata (3 oldal)
A képviselőtestület meghívója az első községi elöljáró vá
lasztásra Felsőgöd község, 1915 pecsétjével, és Ungvári Mi
hály aláírásával.(2 oldal)
Az első főszolgabíró által megállapított virilis névjegyzék 
Ungvári Mihály felsőgödi körjegyző, Máthé Levente közsé
gi bíró, Alsógöd község .1921. pecsétjével és a váci járási 
főszolgabírája aláírásával és pecsétjével.(2 oldal) 
Közigazgatási Tájékoztató lap 1925 (8 oldal)
A község választott képviselői (1 oldal)
Virilis képviselők 1922-1944 (1 oldal)
Bírók, jegyzők 1922-1950 (1 oldal)
Az elöljáróság választott tisztviselői 1922-1944 (4 oldal)

9. Egy községi bizonyítvány Gál (?) Ferenc aljegyző, Máthé 
Levente első választott bíró aláírásával és a község első pe
csétjével 1923 február 24.(1 oldal)

10. Egy községi illetőségi bizonyítvány Vané Ferenc helyettes 
bíró, Adám István (vezető) jegyző aláírásával és az 1928-tól 
önálló jegyzőségű község pecsétjével. (1 oldal)

11. Számozott utcák elnevezéseinek változásai 1934-től (1 ol
dal)

12. A pártok által delegált képviselők 1945-1950 (1 oldal)
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Felhasznált Irodalom:

1. Alsógöd község képviselőtestületének jegyzőkönyvei 1929 
december-1950 szeptember

2. Alsógöd község létrejöttének néhány irata
3. Földreform Alsógödön
4. Közigazgatási tájékoztató lap Alsógöd község közérdekű 

viszonyairól. 1925
5. dr. Helméczy Mátyás: Dunaharaszti története II-III.
6. Horváth Lajos : Csömör története
7. Horváth Lajos-Dr. Kovacsics József Magyarország történe

ti és statisztikai helységnévtára
8. Gödi Almanach 1994,1996, 2001 kötetei.
9. Révai Új Lexikona 1., és 7. kötet.
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PARTOS JUDIT:

GÖDI KI KICSODA? 
Szudy Elemér

Szudy Elemérről már szóltunk a Gödi Almanachban, az 1997. 
évi kötetben, Angyal Lukács: Kisfalud! Stróbl szobra Alsógödön 
című írásban. Most mégis visszatérek életére két okból. Egy
részt mert az említett tanulmány címe ugyan szép művészeti al
kotásról tudósít, ami Göd szempontjából fontos híradás, de úgy 
gondoltam, a tartalomjegyzéket átnéző olvasók előtt Szudy Ele
mér személye rejtve maradhat. A másik ok, amiért öt év múlva 
érdemes visszatérni a témára az, hogy új ismeretekhez jutottunk 
Szudy Elemér munkásságáról. És örvendetes, hogy bővülhet 
arcképcsarnokunk: neve fölé odaírhatom: Gödi ki kicsoda?

A teljesség igénye okán az 1997. évi Almanachban megjelent 
életrajzi adatokat - természetesen idézve Angyal Lukács írásából 
- felhasználom.
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Szudy Elemér 1880-ban született. A budapesti egyetemen jo 
gi tanulmányokat folytatott. „Felesége és ő is erdélyi származá
sú lévén Kolozsvárott kezdte pályafutását, mint újságíró. Az el
ső világháború után kerültek Magyarországra.” Egy lexikon ró
la szóló címszava szerint Aradon volt lapszerkesztő, ahonnan a 
megszállás után menekülnie kellett. „Itt (Magyarországon) is új
ságíróként működött, később főszerkesztő lett.”

1928-ban a Bethlen kormánynál a miniszterelnökségi sajtó- 
osztály főnökévé nevezték ki, miután több évig mint előadó, 
majd főnökhelyettes ott dolgozott. Nagy körültekintéssel és hoz
záértéssel vezette a sajtóosztályt, e;zért már két év múlva magas 
kitüntetést kapott. „Mint sajtófőnök ment nyugdíjba.”

Újságírói tevékenysége mellett több kötetet tesznek ki novel
lái, irodalmi tanulmányai, háborús feljegyzései. Ez utóbbiak 
egyike 1931-ben jelent meg fekete nappalok, fehér éjszakák 
címmel. Ez a napló a háborúból, tele lírával. Szőke asszony 
képét álmodják feléje a fehér nyírfák - olvasom a könyv 
ismertetésében. És ugyanitt egy idézet a műből: Szeretem a csil
lagokat, mert nyitott szemei egy másik világnak, ahová még lel
kem repülése se juthat el soha.

További önálló műveiről csak cím szerint tudok beszámolni: 
Tavasz ébredése. Amit az élet gondol. Jártamban véres földeken, 
Trianon után Párizs felé. Két renaissance.

Hangulatában bizonyára merőben különbözik ezektől egy 
másik műve: a magyar országgyűlés története az 1919-1927 kö
zötti időben.

Egy fiók mélyéből előkerült, Szudy Elemér által írt levélből - 
amelyet be is mutatunk - közéleti érdeklődésére, indíttatására is 
fény derült.
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SZUDY ELEMER
H ii i t j r iR i  m i c t Q t AlsógÖé»1932.szeptember 21*

Kedves Barátom I

Azt hiszem,a Tesz munkaprogramuljába most már beilleszthető voi 

na az Irodalmi és Sajtóbizottság megalakitása,amelynek vezetőjéül 

szerény személyemet jelö lted  ki.Készséggel és Örömmel vállalnám 

ezt a feladatot,annál is inkábbk,mert mindjárt olyan konkrétum is  

adódnék,amely tökéletes összhangban á ll az én elgondolásaimmal.

Bizonyára tudod,hogy nemrégiben alakult meg Klebelsberg Kuno 

elnöklete a la tt a Kulturális Egyesületek Országos SzÖvétségé,amejr 

tulajdonképpen nem más,mint a Városok Kulturális Szövetsége,te

hát a Kuthy Sándor társasága.Kég tavaszi beszélgetéseinkből em

lékezhetsz rá,hogy kiindulási pontom az volt:kapcsolatot teremte

ni a Tesz és a Városok Szövetsége között. Ennek a lehetősége most 

adódnék,még pedig éppen a megalakitandó irodalmi és sajtóbizottság 

utján,merfYa^Tfia^k Szövetségének kebelén belül egy olyan Társasá

got alakítottak,amely a megszállt terü leti irodalmi és közművelő

dési társaságok bevonásával havonként legalább egy abszolút becsű 

magyar könyv kiadására vállakozik.Ha a Tesz megalakítandó irodal

mi és sajtóbizottsága engem,mint elnökét delegálna oda,továbbá 

vállalná azt,hogy egy,vagy két munka kiadásáról gdndoskodik-ami- 

nsk anyagi fedézetéről lenne hivatott gondoskodni természetszerű

leg a Bizottság-az esetben vezető pozíció biztosíttatnék,elnöki.
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vagy társelnöki á llá s , számomra.A "belügyminiszter most "oocsájtöt-
n ÍM T .M  u iu . v ’;

ta ki a "bizalmas- rendel e te t, amelyben ennek a jelentős” irodalom- 

pártolás! akciónak támogatására sz ó litja  fe l a töfcvényhatosagökat. 

Az erdélyi és felv idéki csatlakozás Írásban már megtörténteit húsz 

harmincezer pengőnyi hozzájárulás befizetése is  megtörtént,szóval 

indulásra készen á ll  az egész ügy,csak még Minekünk k ell n y ila t

koznunk.

Azt hiszem a Tesz aktivitását és tek intélyét igen előnyö

sen növelné ez a részvétellé! amellett minimális áldozatokba kerii^ . 

Amennyiben diszkutábilisnek tartod a dolgot,légy szives é r te s íts ,  

hogy bemenjek és személyesen tárgyaljuk meg agt kérdést»

Zsilinszky Gábornak Írtam a napokban néhány sort^ anyai te s t  

vérem,Komjáthy László vegyészmérnök ügyében,az uj állami nitrogén-
, , , , , Fgyárnál való elhelyezess erdekeben«Alkalomadtan,ha összejösz vele^ 

említsd meg neki a dolgot. ■

A hölgyek kezeit csókolom,Téged igaz barátsággal Ölel

...

JK̂  r >
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Sajnos a levél címzettjét nem tudjuk, valamint azt sem, hogy 
az említett irodalmi és sajtóbizottság valóban megalakult-e, és 
ha igen, elnöke Szudy Elemér lett-e. Azt azonban sikerült meg
állapítani, hogy a levélben olvasható „tesz” rövidítés a Társadal
mi Egyesületek Szövetségét fedi. A Tesz-nek egyesületek, köz
ségek, városok és egyének egyaránt lehettek tagjai, számuk 
mintegy ötezerre volt tehető. Az utóbbi mondatban ellentmon
dásnak tűnik, hogy „egyesületek szövetségének” egyének is tag
jai lehettek. De ez áll a forrásul szolgáló lexikonban, amellyel 
nem vitatkozhattam.

, A  Szudy házaspár Alsógödön telepedett le a XlII-as utcában 
(ma Kodály Z. utca). Az 1930-as években a XI. utcában (Gorkij 
utca) több holdas területen építettek egy Dunára néző gyönyörű 
házat, amely - ugyan nem eredeti formájában - de ma is áll.... Az 
impozáns Szudy villát körülvevő hatalmas kert nemcsak gyü
mölcsös volt, hanem gyönyörű virágos park is ....

Szudy Elemér a második világháború előtt halt meg és az I. 
utcai (Pázmány utca) temetőbe temették. Özvegyének sikerült 
később elintéznie, hogy engedélyezzék a saját telkükön épített 
kriptájukba való örök nyugalomra helyezését.” A kripta tetején 
áll Kisfalud! Stróbl Zsigmond szobra.

, A  többholdas terület egy részét felparcellázták és eladták. A 
jelenlegi villatulajdonos kertjéhez tartozik a kripta és a szép 
Krisztus szobor is. Az egykori szép parkot lezáró sétány ma már 
sajnos nem járható.”
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DR. ERDÉLYI ISTVÁN:

Fettich Nándor emlékezete

A világhírű magyar régész emlékét hosszú ideig még idézni, 
vagy ápolni sem lehetett, bár halála után egyes folyóiratokban 
már megjelentek róla nekrológok. 1949-ben leváltották a Ma
gyar Nemzeti Múzeum éléről és nyugdíjba kényszerítették, 
majd a következő esztendőben megfosztották az 1938-ben el
nyert - a magyar régészek között máig is nagyon ritka - tudomá
nyos akadémiai levelező tagságától. (1990-ben posztumusz re
habilitálták.) Abban az évben ismerkedtem meg vele és egészen 
a haláláig rendkívül sokat tanultam tőle.
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Ő volt az, aki 1955. nyarán felkészített az első hosszas oroszor
szági kutatóutamra. Egyetlen élő magyar régész nem volt akkor, 
aki már 1926-ban, majd 1935-ben tanulmányutat tehetett volna 
a Szovjetutnióban, tehát jól ismerte a kinti múzeumokat is. Ezek 
az utak alapozták meg elsősorban a röviddel utána megjelent 
nagy könyveinek a létrejöttét. Kiváló orosz nyelvtudása (rajta 
kívül akkor idehaza egyetlen magyar régész sem tudott oroszul), 
páratlan rajzkészsége és formaérzéke segítségével jelentős mun
kát tudott végezni. Ám sikeres Szovjetunió-beli tanulmányútjai 
miatt gyanúba került, hogy valamiféle “vörös” hatás érhette, így 
idehaza az elismertsége némi csorbát szenvedett, például nem 
kaphatta meg a Corvin-koszorút. A második világháború után 
pedig németbarátnak tekintették, hiszen 1932-ben a német Ré
gészeti Intézet külső tagja lett. Apai ősei a napóleoni háborúk 
idejében menekültek Magyarországra. O maga semmiféle német 
nacionalista szervezetnek vagy más pártnak nem volt sohasem a 
tagja.

A második világháború előtt sem volt feszültségmentes tudomá
nyos szakmunkássága -pályája -tevékenysége. Egy évtizeddel 
fiatalabb régész kollégája, a későbbi budapesti (és kolozsvári) 
egyetemi tanár, László Gyula, szegődött hozzá vitapartnerként, 
habár ezt a viszonyt inkább káros versengésnek tekinthetjük. 
Mindketten a művészet felől közelítettek a régészethez. Fettich 
ötvös és zeneművész (két évig a Zeneművészeti Főiskolára járt), 
László pedig tanult grafikusművész volt és zongorán is játszott. 
1944 (1941-42?) őszén úgy hozta a sors, hogy mindketten - 
Nagy László ősrégész társaságában - hivatalos útra Kijevbe 
utaztak. Onnan ugyan már a háború kezdetén elszállították a ré
gészeti leleteket az Uraiba, de az ottani, nagyjából lebontott mú
zeumi régészeti kiállítás kivitelezésének újszerűsége rajtuk ke
resztül inspirálta a háború utáni első régészeti kiállítás stílusát a 
Magyar Nemzeti Múzeumban.

Fettich a kijevi útról tanulmányt jelentetett meg. Negatív módon 
esett latba számára, hogy előzőleg fényképüket Budapesten az
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Egyedül Vagyunk című újság közzétette, amelyen a kijevi Lav- 
ra kolostor bejárata előtt állnak német tábori csendőrtiszti - bár 
rangjelzések nélküli - egyenruhában. (Az okkupáit városban 
biztonságosan másként nehéz volt közlekedni.) Kijevi naplója, 
hasonlóan a tavaly kiadott Ostromnaplóhoz (amelyet Fettich 
már 1955 tavaszán átadott nekem elolvasásra), rövidesen meg
jelenik nyomtatásban.

Fettich Nándor Budapest ostroma alatt végig a Magyar Nemze
ti Múzeum értékeinek megmentéséért küzdött, bent lakott az 
épületben, akadályozta a rablásokat. Hasonlóan az 1919-ben ér
tékeinket óvó és mentő külföldi személyekhez, ő is megérde
melne egy mellszobrot a Múzeum kertjében,
1950-ben kezdődött meg emberi kálváriája. Évekig volt bádo
gosként nyilvántartva, de közben elsajátította az ezüstművesség 
minden csinját-binját. 1956-ban felvették az Ötvösművészek Al
kotóközösségébe. Fő tudományos szakterülete a szkíta-avar- 
honfoglaló magyar ötvösművészet sokrétű ismerete alapján 
rendkívüli, remekbe készült tárgyat készített kollégáinak, bará
tainak (pl. Mozsolics Amália ősrégésznek, Petkó Iván amatőr 
keletkutatónak stb.). Az állam ekkor is gonoszul kizsákmányol
ta. Kivitték egyes tárgyait az 1958-as évi brüsszeli világkiállí
tásra, eladták azokat és az Artexen keresztül valutáért más mű
veit is, ő maga pedig szerény forintokkal lett kifizetve. Hatalmas 
ezüstlemez-domborművei: Attila csatája, a Csodaszarvas stb., 
szerencsére családja tulajdonában maradtak.
1959-ben a dunakanyari nagy régészeti leletmentés kezdetekor 
alkalmazták segédmunkási beosztásban. Akkor lett a Pilismarót- 
basaharci ásatások motorja, a publikációs monográfia elkészítő
je, írója és rajzi illusztrálója egyaránt. 1965-ben azonban a Ré
gészeti Intézet akkori igazgatója már nem nyúlt a hóna alá, szin
te minden fórum bezárult előtte. Egyedül Harmatta János akadé
mikus volt az, aki már ezt megelőzően segítette abban, hogy 
megjelenhessen az Akadémiai Kiadónál a hunok régészeti emlé
keiről írott két nagy kötete, aki erkölcsileg próbálta támogatni, 
de hasztalan. Hiába volt már 1929-től a budapesti Pázmány Pé-
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tér Tudományegyetem magántanára, annak jogutódja sem fog
lalkoztatta.
Tudományos munkáin kívül, mint szerkesztő, is otthagyta keze- 
nyomát a régészettudományban: ő szerkesztette éveken át az ál
tala indított, Zichy István múzeumi főigazgató által támogatott 
Archaeológia Hungarica és a Fólia Archaeologica könyvsoroza
tokat, amelyek régészetünk vezető kiadványai. O maga is írt eb
be a két sorozatba, nem is egy kötetet. A második világháború 
előtt orosz régészeket is bevont az írásba akkor, amikor kemény 
szellemi és politikai hátér húzódott országaink között. A 19. és a 
20. század fordulójának neves magyar régészei nyomán széles
re tárta kapukat, amelyek mögött megmutatkoztak a magyar ős
történet-kutatás régészeti lehetőségei a Kárpátoktól keletre. 
Fettich Nándor kiváló zeneértését, hangszeres tudását, zenemű
vész leányai örökítették ránk. Egyik unokája itt lakik Gödön. 
Szelleme itt él közöttünk, könyvei, tudós emléke, hagyatéka to
vább inspirálnék bennünket a múlt emlékei és a zene szépsége 
megismétlésére.

A Magyar Nemzeti Múzeum “Új szerzemények 2001.” címmel 
Gödöt is érintő kiállítást mutatott be az elmúlt hónapokban, 
amelyet magam is átnéztem.Az új tárgyak listájában szerepel a 
következő: “Fettich Nándor régész által készített ezüst cigaretta 
tárca, 20. sz közepe” . A katalógust már csak hazaértem után ol
vastam végig tüzetesen, ezért Fettich Nándor alkotását sajnos 
nem láttam. (A szerkesztő, BJ.kiegészítése.)
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BATORFIJOZSEF:

A világpolitika egy pillanata

Göd nekem a világ közepe! E szavakkal fejezte be visszaemlé
kezéseit 1997-ben, az Almanach harmadik számában, az akkor 
83 éves Baitz Ilona. Gondolom sokan vannak így. Mégis meg
döbbentett 2001. nyarán, a tavalyi Almanach bemutatóján Virág 
Lászlóné tanárnő kérdése, mi szerint tudom-e, hogy valamikor 
Alsógöd egy nagyhatalom magyarországi követségének adott 
,a'ezidenciát” két hétre?
Fogalmam sem volt a dologról. Kit kérdezzek meg, hogy melyik 
volt az otthont adó Woittitz villa? Az idén száz esztendős Lázár 
Józsefné, Juliska néni, csak a fejével intett a Jávorka utcai pati
ka sarkánál árusított szépséges őszibarackjai mellől: „ - Hát ez 
itt szemben.”
A Woittitz villa, az Annie-lak, a XIX. utca 3.sz. alatt volt. Épült 
1939-ben. Hatalmas parkszerű környezetben egy egyemeletes 
ház ez a nyaraló. A kerben ősfák, sövények, a kerítés mentén vi
rágágyak, kőből épített csobogó szökőkút, amely a Népbolt épí
tése óta a Városháza előkertjében áll.
Woittitz Jenő textilkereskedő, népes családjával - leánya, két fia, 
felesége - csak a nyarakat töltötte, inkább csak töltötte volna itt. 
Egyetlen fiú élte túl a koncentrációs tábort, de később ő is Ame
rikába ment.
A kertet a villa mögötti kis házban lakó házmester gondozta. 
Úgy emlékezett, hogy 1941. nyarán hatósági emberek jöttek. 
Leltárba vették az ingóságokat; a porcelán-, üveg- és dísztárgya
kat elvitték. Közölték, hogy hamarosan ide költözik a budapesti 
orosz követség, és hogy tilos velük érintkezni, ismerkedni. 
„Nagyon csöndes volt a ház. A magas sövényen nemigen lehe
tett átlátni, csak tudtuk, hogy kik vannak ott. Persze szerettük 
volna megnézni őket, hiszen akkor orosz embert látni nagyon 
különösnek tűnt.” - foglalta össze emlékeit az egyik szomszéd.
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A magyar-szovjet kapcsolatok felvételét gazdasági megfontolá
sokból jóval korábban ipari, kereskedelmi szakemberek készí
tették elő. A Tolnai Világlapja 1934. február 21-i száma közli az 
alábbi képet.

A tnAm yyárlé * éMaJa# A  llofherr-.Scbrttut/ volt elsó. unidy u k v r c s k c t i c l n i i i i i c g k ö l v M ' ufan ii.tk'
trirokal »zótUtott A  foly^ évben— mint erIeMUftnk —  már u á i  Ilyen {wmpás triÉktort &eállÍtoit u uvúr kulÍMidrc

kfilöndicn OU^znr»eát(b8. Eifylptomba ét liulgárlába.

Traktorok a vasúti kocsin
A Trianon által gyűrűbe fogott Magyarország kereste a kiutat a 

blokádból. A traktorgyártás is egyik sikerágazat lett. 
„Átvevő: Disel pályázati bizottság, Moszkva”

A diplomáciai kapcsolatok felvételére már 1939-ben sor került. 
Egy októberi napon Horthy Miklós államfő a királyi várban ün
nepélyesen fogadta a szovjet nagykövetet, Nyikoláj Ivanovics 
Saranovot. Az eseményen ott volt Csáky István gróf, külügymi
niszter is. Saranov francia nyelven üdvözölte a kormányzót és 
átadta a megbízólevelét. Horthy udvarias szavakkal válaszolt. A 
zenekar eljátszotta az Intemacionálét, körülbelül úgy, ahogyan a 
mi Himnuszunkat szokták külföldön előadni.
A félórás fogadáson Saranov a kormányzó kérdéseire válaszol
va elmondta, hogy - alig negyven éves kora ellenére - korábban 
már gazdasági vonalon dolgozott Németországban, Norvégiá
ban, követ volt Görögországban és nagykövet Lengyelország
ban.
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Később Horthy Miklósné is vendégül látta a Saranov házaspárt 
egy délutáni teára.
A követség létszáma tizenegy főt tett ki: tíz férfi, akik közül né
gyen feleségükkel együtt voltak itt. Egy katonatiszt is volt a fér
fiak között: Nyikoláj Ljahtyerev ezredes, katonai attassé. Em
lékszem, amikor a moziban, a film előtti hiradóban mutatták, 
hogy Lavocsnén - már Kárpátalja visszatérte után, az „ezeréves 
határon”, az akkori magyar-szovjet határállomáson - visszaad
ták a cári sereg által zsákmányolt 1848-as zászlókat, mind az öt
venhat darabot. A Tolnai Világlapja erről is beszámolt 1941. ja
nuár 1-i számában.

1941 TOLNAI VILÁGLAPJA

m agyar bü<beri(! léUaeér* 
sckk dicAeénet kbtoU. a i p i

ereklyéket vUsxaedta MaxyArorfaéjtnak. A nemzeti keftyelrl drága emlékeit m aK yv tlszfl kdW dtlség fényes Onnepség keretAMn 
AL Lavocznc orosz ¿Uomison n szovjet klU détlségtől. A vls.szok3uoU '>6 szabadséKz^uolót kOlAnvonat hozta  B adapcsúe . K ét lényhéekh 
lelOnk a  honvédzászlókiuik fiada|>e%Uc való érkezésekor készdlt. Bakddali képen : Schweitzer b ts - ln  altábornagy , a m agyar t i i r t l  ktidIttM 
VKzetóJe éa fitdflöltc jobbr\» MkuJéj LJarhierov ezredes, budao rsti szovjetorosz katonai attAsé megérkezik a K deU  pájyandvarra. J«hl 

oldali k e p : a oegyveouyolcas zászlókat vívó káldö liség  eOép a diszsxázad eMU. fP eáoda  /e ír .;

1941. május 2-án a Budapesti Nemzetközi Vásáron még Sara
nov mutatta be a kormányzónak a szovjet pavilont.
Alig két hónap múlva már az új, Bárdossy vezette kormány kül
ügyminiszterének vendége volt Saranov, amikoris közölték vele, 
hogy megszüntetik a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval. 
Három nap múlva, június 26-án Vömle János külügyminiszter 
tudtukra adta, hogy a követségnek két órán belül el kell távoznia 
Budapestről. Saranov kérte, hogy legalább hat órát adjanak a fel
készülésre. És hat óra múlva indult velük az autóbusz Alsógödre.
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A volt Woittitz villa és az egykori házmester 1977-ben
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Az alsógödi elöljáróság feladata lett, hogy gondoskodjon a dip
lomaták ellátásáról. A jegyző szalajtotta a kisbírót Csikós néni
hez, a főztjéről híres szakácsnőhöz, jöjjön azonnal, mert főznie 
kell a szovjet diplomatáknak.
Csikós néni évek múlva így emlékezett: „- Nagyon meghökken
tem! Már sok helyen főztem, de az orosz konyhát nem ismerem, 
hogy felelnék én meg? - Jöjjön gyorsan, ne törődjön semmivel! 
- Megérkeztünk a házhoz. Két csendőr állt a kapuban. A kisbíró 
tudott tótul. Bement a házba és kihívta a „konzulátusnét”. A 
hölgy erősen rámnézett, majd felkiáltott: „Gut, gut!”. Lejött 
hozzám, átölelt és bevezetett a konyhába. - No lássunk a főzés
hez. Oda volt készítve hús, krumpli, uborka. - Mit főzzek? - kér
deztem a tolmácstól, aki kirgiz származású volt. - Főzzön, amit 
akar, szokják meg a magyar ételt! Fasírozottat csináltam. Az 
uborkát nem engedték gyalulni, hosszában kellett felvágnom. - 
Ez így a jó! - mondták.
Délután háromkor ebédeltek. Kitakarítottam a konyhát, elmoso
gattam és indultam volna haza, de Saranov megkérdezte, nem 
hoznák nekik fagylaltot? Természetesen hozok! Fogtam egy alu
mínium lábast, kaptam húsz pengőt, meghoztam a fagylaltot. 
Letettem az asztalra, poharakat készítettem. Hozzámfordult Sa
ranov: „- Marina magadnak is hozzál poharat, ülj le és egyél te 
is!” - nagyon szokatlan volt ez nekem.

Az asszonyok sétálhattak a főút menti járdán, a mai Jávorka ut
ca és a Béke út között. A detektív a túloldalról figyelte őket. Vé
gül a detektívek is elunták a figyelést. Később már odajöttek a 
konyhaablakhoz és sört kértek. A „konzulátusné” megengedte, 
hogy a sör mellé ennivalót is adjak nekik.
Egy reggel a „konzulátusné” elém állt, átölelt és azt monda: „ - 
Marina megyünk, megyünk! - Hová? - Nem tudjuk hová, felel
te a tolmács. Egy futár jött, meghozta a kiutazási engedélyt. Két 
autóbusz jött értük. Elmentek.”
Bulgárián, Görögországon át indultak haza. Törökországban 
szálltak át arra a vonatra, amelyen a moszkvai magyar követség 
tagjai jöttek hazafelé.



Gödi Almanach 183

Saranov és felesége 1977-ben még egyszer járt az alsógödi „kö- 
vetségi” épületben. Sugár András TV riporter hozta össze őket 
Csikós nénivel.

Találkozás harminchat év múltán.
Szemben Csikós néni és jobbra Saranov, volt szovjet nagykövet
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NEMESKERI KISS MIKLÓS:

Egy fontos részlet a Doni Naplómból

Mi, a Gödi Almanach szerkesztői, ismét úgy véljük, hogy 
közreadjuk Nemeskéri-Kiss Miklós Doni Naplójának talán a leg
fontosabb részletét.
Ezt a szöveget a Napló írója - hála az akkori megérzésének - 
nagy pontossággal bemásolta a naplófüzetébe és így fennmarad
hatott az utókor és a hadtörténészek számára a II. Magyar 
Hadsereg 1943. januári vereségének okait elemző jelentés.
A jelentést a II. Magyar Hadsereg Vezérkari Főnökének 
irányításával a Hadműveleti Osztály vezérkari tisztjei, a 
Hadsereg Szakszolgálatainak vezetői (Hadtáp Főnök, Élelmezési 
Főnök, Ruházati Főnök, az Egészségügyi Szolgálat Főnöke, az 
Üzemanyag Szolgálat Főnöke, a fegyver- és lőszerellátásért 
felelős tisztek), valamint a Fegyvernemi Főnökök és más felelős 
beosztású tisztek állították össze.
Kérjük az e téma iránt érdeklődő olvasókat, szánjanak erre a 
naplórészletre egy kis időt és olvassák el ezt az elemzést, aztán 
próbálják meg a maguk számára levonni belőle a saját, szubjek
tív következtetéseiket és hozzák meg, erről a napjainkban is nagy 
vitákat kiváltó eseményről, az ítéletüket.
Ennek az írásnak megjelentetésével a mi szándékunk a Don 
Kanyarban odaveszett kétszázezer magyar katona emléke előtti 
tisztelgés volt.

Felhívjuk a tisztelt olvasó figyelmét, hogy a „Jelentés” szövege 
sok helyen - a mai szemmel nézve - dagályosnak tűnik, egyes 
mondatok nagyon hosszúak, néhol azok szerkezete sem felel meg 
a mai nyelvtani követelményeknek. A szerkesztők ezeknek a 
„hiányosságoknak” kiküszöbölésére nem vállalkoztak azért, 
hogy megőrizzék a szöveg eredetiségét. A korabeli katonai ter
minológia megértését viszont úgy segítettük, hogy semmit sem
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rövidítettünk (a szövegben sok a rövidítés), hanem az egyes rövi
dített megnevezéseket, teljes egészükben kiírtuk.

A n. M agyar H adsereg vereségének okai

Most, hogy a magyar hadsereg, mint ütőképes harci egység 
kivált az arcvonalból, befejezettnek tekinthető - hadműveletei- 
leg - a hadsereg harcainak az a szakasza, melyet a téli vissza
vonulás nevével illethetünk. Időszerű tehát, hogy némiképpen 
megvizsgáljuk, mi okozta tulajdonképpen azt, hogy ez az 
ütőképes, kétszázezer fős seregtest ilyen rövid idő alatt felmor
zsolódott. Melyek azok a külső és belső okok, amelyek a had
sereg felbomlását eredményezték?
A január 12-én kezdődő hadműveleti időszak, csak a harc szem
pontjából jelent kiindulópontot. A magasabb vezetés szempont
jából ez a hadműveleti időszak jóval korábban kezdődött és 
éppen ezért az okok keresésénél vissza kell nyúlni nemcsak 
januárra, hanem még korábbi időszakokra is, mert a történtek 
teljes megértéséhez és indoklásához még átfogóbb képre van 
szükség.

I. az esem ényeket m egelőző, azokra közvetve ható okok

1. Nyáron, az Uriv és Korotoják körül lezajlott események alatt 
már tapasztaltuk és hangúlyoztuk: Ez a nemzedék nem lett har
cra nevelve! A legénység nem ismer olyan eszmét, amiért kész 
éeletét áldozni. Ez a nemzedék nem akar történelmet csinálni! A 
hadsereg legnagyobb része még most sincs tisztában - a 
Hadsereg Parancsnokság minden felvilágosító törekvése 
ellenére sem - a háborúban való részvételének céljával. Ma sem 
lehet megértetni velük, hogy itt az orosz földön élet-halál harc 
folyik, amelynek kimenetele az otthoni magyarság és az egész 
Magyarország életét és halálát jelenti.
Amikor a n. Magyar Hadsereg a felvonulásakor elszakadt az 
anyaországtól, azt látta, hogy a magyar közvélemény 
közönyösen szemléli a világháborút és a bolsevizmus elleni har-
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cot, mert azt más nemzetek belügyének tekinti. E felfogás nem
csak az otthoniakban, hanem az itteni hadseregben is megha- 
sonlást idézett elő, amelynek kihatásai lélektani téren, azaz 
szabatosabban kifejezve a legbonyolultabb, a legkiszámíthatat
lanabb téren, a tömeglélektan terén érvényesültek.
A magyar nemzet közönyösségével maga és a történelmi 
adottságok közé, tátongó űrt állított, amely űrnek áthidalására 
most már az egész ország összefogott ereje sem látszik ele
gendőnek.
A bolsevizmus elleni harc, sem otthon, sem itt nem tudott 
eszménnyé kifejlődni és ennek oka főként a tévesen irányított, 
ellenség előtt tetszelegni akaró, meghunyászkodó propaganda. 
A liberális szellem által sugallt virágesős revizió gondolata és a 
harcos nemzetnevelés, valamint a lelkesítő eszme hiánya a had
sereg értékét hátrányosan befolyásolta és ez ismét felszínre 
került a megpróbáltatás első óráiban.
Mindehhez járult még az a meghasonlás is, amelyet az idézett 
elő, hogy az országnak csak egy része vesz részt tényleg a vérál
dozatban. Ezt az egyszerű tömegnek semmiféle logikával nem 
tudjuk megmagyarázni. Ebben igazságtalanságot lát és mivel 
sem propagandával, sem szociális gondoskodással nem tudják 
vagy nem akarják otthon a figyelmet erről elterelni, ennek 
következményei a harcban is mutatkoznak.
Ha teljes Hadtest mozgósít, akkor annak éle elvész, hogy nincs 
mindenki kinn. De igazságtalanságot lát abban, hogy míg ő itt 
van, földijét nem hívták be. Míg a szociális gondoskodás hiánya 
miatt kis vagyonkája tönkremegy, szomszédja viszont 
meggazdagszik a háborús konjutúra révén. Hogy kívánjunk 
olyan embertől harci szellemet és önfeláldozást, akinek minden 
gondolata a támasz nélkül álló nyomorgó családja körül forog. 
Mennyire másként van ez például a német hadseregnél! Ott a 
kormányzat a harcoló hozzátartozóinak juttat mindent és a töb
binek csak azt, ami megmarad. Tudnak is önfeláldozóan harcol
ni! Miért ne lehetne ezt nálunk is keresztülvinni? Tisztább, 
liberális szellemtől mentes, magyar, nemzeti vezetőkre van 
szükség!
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Mindnyájunkat meglepett például. Kállay miniszterelnöknek, 
múlt év májusában éppen a mi búcsúztatásunkkor elmondott 
beszéde, melyben hangsúlyozta, hogy gondoskodik mindenkiről 
és minden katona szeptemberre hazajön. Micsoda meggondolat
lanságból eredhetett ez a megnyugtatásnak szánt kifejezés, és 
később mennyi bajnak lett okozója, mert hát itt van január vége 
és mégis itt vagyunk. A katonák, a miniszterelnök nyilatkozata 
folytán, mind várták az őszi hazamenetelt és elképzelhető a 
hangulat, amikor ebből nem lett semmi.
Hogy azonban a meggondolatlanságot némiképp rendbehozzák, 
elrendelték, egyes alakulatok felváltását. Ezek kiszállítását, mint 
ismeretes, a kis teherbírású, napi egyetlen szabadságos vonattal 
kezdték meg. Ilymódon azonban annyi embert, még meg
közelítőleg sem tudtak kiszállítani, hogy a Hadsereg számbave- 
hető része hazamehetett volna, anyagot meg egyáltalán nem 
tudtak kiszállítani. így kerültek azután ezek a fegyvertelen 
emberek felváltásra az arcvonalba, amiről az orosz vezetés, nyil
ván tudomást szerzett, s nem volt véletlen, hogy pont a váltás 
ideje alatt indította meg a nagy támadását.
Mindezek az ország belsejében megindult és a kormány által 
sem megakadályozott baloldali politika hatásai vezettek a 
tragikus januári eseményekhez. Lelkileg, legalábbis katonáink
ban, ez igen erős tényezőként hatott.

2. A Magyar Hadsereg nem volt korszerű hadsereg. Ellenfele 
azonban nemcsak általában volt teljesen korszerű, hanem a 
szervezés részleteiben is felülmúlta őt. Az ellenfélnek ez a 
korszerűségben megmutatkozó fölénye, nyomasztóan hatott 
akkor, amikor a magyar csapatoknak állásait elhagyva, a szabad 
térben kellett az orosszal mérkőznie.
Páncélelhárításunk, még a harckocsik elleni védekezésre ked
vező Don menti szakaszon is elégtelen volt, mert a kiváló orosz 
harckocsi anyag (T-34) nemcsak páncélzatban, hanem 
fegyverveztében, még a németnél is jobbnak mutatkozott. 
Terepjáró képessége is kiváló volt.
Az áttörés után, a mi páncélelhárításban feltűnően gyenge és
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„fogatolt” hadseregünk fölényes tulajdonságú harckocsikkal 
támadó és nagyszámú gépkocsijaival, vontatóival, télen is 
mozgékony orosz hadsereggel került szembe.

3. A II. Magyar Hadsereg hadműveleti területe az élőerőkhöz, a 
rendelkezésre álló fegyverzethez és felszereléshez képest, túl 
széles volt. a védelemnek nem volt mélysége és számottevő 
erők támadását csakis készenlétbe helyezett, erős, mozgékony 
tartalékok bedobásával lehetett volna visszaverni. Emellett a II. 
Magyar Hadseregnek nem volt mozgékony páncélelhárító ereje, 
hasonlóképpen nem volt támadást támogató rohamtüzérségünk 
sem, ami a korszerű ellenféllel szemben nélkülözhetetlen. Nem 
volt rendelkezésre álló komoly tartalékunk sem, mert a Cramer 
hadtest - mint láttuk - nem volt a Hadsereg Parancsnokság ren
delkezésére bocsájtva, azaz bevetésének jogát a Heeresgruppe 
B. {Német B. Hadseregcsoport Parancsnokság) magának tartot
ta fenn.
Erről a helyzetről és ennek kihatásairól, nemcsak mi, hanem a 
német vezetés is teljes mértékben tájékoztatva volt, hisz eleget 
hangsúlyozta a Hadsereg Parancsnokság.
A német gyalogság kitartásának egyik titka, hogy harckocsiszerű 
páncélvadász harci járművei, illetve rohamlövegei vannak. Ezek 
közelében a túlerővel szemben is biztonságban érzi magát a 
gyalogos. Azért tartott ki például négy napig a páncélos hadosz
tály gyenge lövészezrede Ilinkán, mert a község minden részén 
sündisznószerűén ott álltak a harckocsik és a páncélvadászok. A 
lövész - ezek harci szelleme azonban tagadhatatlanul, lényegesen 
jobb volt a mi gyalogságunkénál - nem tartott harckocsi 
támadástól, a gyalogsággal pedig maga is megbirkózott.

4. A II. Magyar Hadsereg állásai - anyagi és munkaerő 
hiányában - általában csak az ellenség felé voltak kiépítve. A 
csak lassan és fokozatosan rendelkezésre bocsátott műszaki 
anyag és kevés munkaerő, nem tették lehetővé, hogy a védelem 
súlyán kívüleső területen is teljes munkát végezhessünk. 
Amikor a Hadereg a hadrendben szereplő, de ki nem szállított
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munkásalakulatok sürgős kiküldését kérte, azt a választ kapta, 
hogy ezek kiszállítása „politikai okokból nem időszerű”. 
Micsoda hatalomnak kell tehát lennie odahaza a liberálisok 
kezében, hogy a felelős magyar kormányzatot arra bírják, hogy 
a kint küzdő hadseregét, védelmi berendezések legszüksége
sebbjeinek hiányában szenvedni hagyja, csak azért, mert 
munkáscsapatok kiküldése „politikai okokból nem időszerű”. 
Ilyen viszonyok mellett, nagyobb területek körvédőképessége 
csak nyomokban volt meg és az úgynevezett megerődített 
területek körvédőképessége is, márcsak azért is kérdéses volt, 
mert rendelkezésre álló erőkkel, magát a fő védelmi vonalat is 
csak hézagosán kellett megszállni és a helyekre komoly 
páncéltörő fegyver nem is jutott. így fennállt a felsodritás veszé
lye, mert a vékony vonalat könnyű volt megkerülni, hátbatá- 
madni, lassan letördelni. Ennek fennálló veszélyére pedig 
ismételten felhívta a Hadsereg Parancsnokság az elöljáró 
figyelmét.

5. A II. Magyar Hadsereg téli háborúra való felkészülése kife
jezetten csak a Don menti álló védelem szükségszerű 
követelményeinek felelt meg. A II. Magyar Hadsereg téli 
mozgékonysága csak korlátozottan volt biztosítva. Lótáp 
hiánya és szállítási nehézségek miatt a lovak jelentős része 
hátul, az Oszkol völgyben lévő lóüdülő állomáson pihent. A 
lovak elől lévő nagy része az elégtelen lótáp (széna, szalma) tel
jes hiánya miatt le volt gyengülve. A Heeresgruppe B. által, 
még decemberben beígért kétezer db orosz lófogat a szovjet 
támadásig nem érkezett be. A téli hóban is alkalmas vontatót, a 
Heeresgruppe B. is csak néhány darabot tudott rendelke
zésünkre bocsátani.
A legénység téli ruházattal való felszerelése a védelmi állások
ban, ahol az ismételt felmelegedésre megvolt az alkalom, nem
csak megfelelt, hanem jó is volt. Nem felelt meg azonban akkor, 
amikor a legénységnek szabad ég alatt, fedezék nélkül kellett az 
éjszakákat eltöltenie. A magyar lábbeli, a magyar nadrág, a 
szokatlanul nagy hidegben nem védte meg a testet és ennek
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következményei, a támadás alatt uralkodó rendkívüli hidegben 
igen súlyosak voltak.
Az orosz téli felszerelés és a németek bélelt kezeslábasa, e te
kintetben nagy fölényben volt. Míg a magyar katona, a nagy 
sietségben, a számtalan darabból, érmelegítőkből, fül és 
nyakvédőből álló felszerelését, gyakran nem tudta összeszedni, 
a német egy rántással felvette a mindent egybefoglaló, egy 
darabból álló ruháját.
Helyi és más arc vonalakról bevetett tartalékaink, enyhe időjárás 
mellett, vagy célszerű felszereléssel kitarthattak volna ott, ahol 
támadásuk elakadt, míg a készülő nagyobb erők (168. né.ho. 
illetve a Kamenkánál a*Crámer hadtest zöme) támadása 
érvényesült volna, 
így azonban megfagytak.

6. A német segítség elmaradása
A német vezetés a 8. Olasz Hadseregnél történt áttörés után, ide
jében felismerte a Magyar Hadsereg fontosságát az épségben 
maradt arcvonalszakaszon. A folytatólagos megbeszéléseken 
kilátásba is helyezte, hogy a II.Magyar Hadsereget, elsősorban 
védőállásaiban erősíti meg páncéltörő fegyverekkel, majd ele
gendő mozgó páncéltörő egységet bocsájt rendelkezésünkre. 
Erős tartalékkal való megerősítésünket is megigérték. Előttünk 
ismeretlen okok miatt azonban az Ígéretek zöme csak Ígéret 
maradt.
Ezek a beígért és csak részben, vagy egyáltalán be nem érkezett 
német segítségek a következők voltak:
a. /  A 88. német hadosztályból a 246. gyalogezred (az orosz 
támadásig nem érkezett be, később is csak egy kerékpáros zász
lóalj).
b. /  1. Sturmbrigade-tól egy gépesített zászlóalj és egy Heeres 
Flak. Abteilung. (ebből csak a 272. Flak. Abteilung érkezett be, 
amely a IV. Hadtestnek lett január 13-án alárendelve.)
c. /  2. Sturmbrigade-tól egy gépesített zászlóalj, egy Heeres Flak. 
Abteilung. (Ebből csak a 291. Flak. Abteilung egy százada 
rakodott ki Osztrosk-on, a többi elmaradt.)
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d. / Panzer Verband 700.-tól egy páncélgépkocsi század, 27 db 
bevethető T-38-as harckocsi, 9 db Sturmgeschütz (rohamlöveg) 
ez utóbbi vonat nélkül beérkezett és január 13-án teljes 
egészében megsemmisült.
e. / Sturmgeschütz Abteilung 190. (ez 23 db rohamlöveggel 
beérkezett, az 1. páncélos hadoszálynak alárendelve.)
f. / Sturmgeschütz Abteilung 242. (a támadás megkezdésekor 
vasúti szállításban).
g. / Sturmgeschütz Abteilung 559. (leharcolt és századokra szét
szórt alakulat).
h. / Nyolc Flak. Kamftrupp, a 12. Flak. hadosztályból á 2 db 88- 
mm-es légvédelmi ágyú és 2 db 20 mm-es légvédelmi géppus
ka. (Ebből csak 4 db érkezett be.)
i. / Négy db Panzerjäger Kp. (egy sem érkezett be)

7. Hadseregtartalék
A n. Magyar Hadsereg Parancsnokság, mivel a kedvezőtlen 
időjárás miatt, a légifelderítés nem tudta kiegészíteni a földi 
felderítés, a hírszerzés és rádiófelderítés eredményeit, egészen 
az utolsó napokig nem látott tisztán a legfontosabb kérdésekben; 
hol és mikor fog az ellenség támadni?
Az azonban világos volt, hogy az orosz kettőt tehet: Ha csak 
Osztrogosk-Milerovo vasútvonalat akarja kézbevenni Scsucsje- 
nél támad, ha távolabbi céljai vannak, amivel számolni kell, 
ugyanezt a Don könyökből teszi meg, ahol 2-3 hadosztályt dob
hat be első lépcsőben. Ezt a Hadsereg Parancsnok Úr világosan 
le is szögezte Cramer tábornoknak adott, a hadműveletekre való 
előkészületekre vonatkozó parancsában.

A II. Magyar Hadsereg Parancsnokság január 1-én, amikor a 
Cramer hadtest (1. páncélos hadosztály {magyar) 168 és 26. 
német hadosztály megalakult, úgy döntött, hogy az 
Osztrogoshszk, Alekszejevka területre kerüljön központiasan, 
az arcvonaltól oly távol, hogy cselekvési szabadáságát 
megőrizhesse. Ezen elhelyezésből a Cramer hadtest, a 
legrövidebb időn belül támadhatott volna az uriv-i hidfő felé.
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ahonnan minden valószínűség szerint várhattuk az ellenség 
nagyobb arányú támadását, emellett megmaradt volna a 
lehetősége a Szosznától délre való alkalmazásrára is.

A Hadsereg Parancsnokság e tervével kapcsolatban az akkor 
éppen rendelkezésre álló páncélos egységeket (Panzer Verband 
700., Sturmgeschhütz Abteilung 100.) a Deviza patak mentén, 
Kolbino, Plotava körletben szándékozott elhelyezni, hogy 
onnan kellő időben, mélységet adva a páncélelháritásnak, ide
jében elfolytson minden kezdő harcászati sikert. Ugyancsak ide 
került volna a Hadsereg közvetlen páncél vadász század is, 
amelynek személyzete és szállítóeszközei felkészülve várták 
már régen Repjevka mellett a soha be nem érkezett löveg- 
anyagot. Az OKH. (Oberkomando des He eres = A Szárazföldi 
Hadsereg Főparancsnoksága) azonban magának tartotta fenn a 
II. Magyar Hadsereg egyetlen tartaléka felett a döntési jogot, 
sőt a fenti kis egységeket is elirányította arról a területről, ahová 
tenni akartuk.
Az események azt mutatták, hogy az OKH. nem tudott dönteni 
affelett sem, hogy ezeket az erőket egyáltalában a Magyar 
Hadsereg területén akarja-e alkalmazni vagy pedig másutt is. 
Ezen eredendő hiba mellett nem hallgatott a Magyar Hadsereg 
Parancsnokság indokolt javaslataira és mielőtt eldőlt volna az a 
fontos kérdés, hogy a Hadsereg területén az ellenség, súllyal a 
Szosznától északra vagy délre fog-e támadni, a tartalék erőket a 
Szosznától délre oly mélyen helyezte el, hogy azok a 8. Olasz 
Hadsereg balszámyán is be tudjanak avatkozni.
Ennek a rendellkezésnek a kihatásai végztesek voltak, mert ettől 
az időtől kezdve a Cramer hadtest teljes erejével sehol sem volt. 
A szigorú téli időjárás miatt a Hadseregen belül már csak egy 
lehetőség volt az idejében való beavatkozásra, és ez kizárólag a 
Szosznától délre lévő szakaszon történhetett most már meg. Az 
ellenség északon támadott.
Mindent összefoglalva, tehát az történt, hogy a II. Magyar 
Hadsreg úgynevezett tartalékával, nem a Magyar Hadsereg 
Parancsnokság, sőt nem is a Heeresgruppe B., hanem az
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eseményeken kívülálló OKH. rendelkezett közvetlenül. Ez volt 
e téren a végzetes hiba!

E renDelkezésével kijátszotta ezt a tartalékot, egy meghatáro
zott területre és irányba akkor, amikor még sem ők, sem mi a 
tartalék alkalmazására nézve, még nem láttunk tisztán, de nem 
is láthattunk. Hogy a nagy helyzet e tekintetben mit követelt az 
OKH-tól és milyen lehetőségei voltak, nem voltunk tájékozva, 
mert a német felső vezetés gondosan került minden tájékoztatási 
alkalmat.
A Hadsereg Parancsnokság tehát a tartalékait illetően, nem 
vezetett, mert nem volt egyéb, mint parancsközvetítő állomás. A 
Hadsereg Parancsnok Úr ezt a Heeresgruppe B. Parancsnokának 
le is szögezte. A Hadseregnek soha nem volt világos képe a nagy 
helyzetről, hogy a helyzet kialakulásának megfelelően intézked
hetett volna. Benyomás azonban az, hogy a Heeresgruppe B. 
sem volt, parancsközvetítő állomásnál több, mert intézkedé
seiben oly részletekbe ment, amelyek legfeljebb egy hadosztály 
hatásköréig érhettek volna fel, más alkalommal.

II. A M agyar H adsereg ellenálló  erejét közvetlenül 
csökkentő tényezők

1./ Amikor nyilvánvaló volt, hogy a II. Magyar Hadsereget 
nagyszabású ellenséges támadás fogja érni, a német vezetés 
kötelező Ígéretet tett arra nézve, hogy a II. Magyar hadsereg 
közismerten gyenge páncélelhárító helyzetén gyökeresen javít. 
Ennek az Ígéretnek a beváltására, nemcsak a vezetés, hanem a 
csapatok is számítottak.
Az Ígéretek beváltásából azonban úgyszólván semmi sem lett. 
De ezeken kívül is a megígért 250 db 75 mm-es nehéz 
páncéltörő ágyúkból a támadás napjáig egyetlen egy sem 
érkezett be a Hadserg körletébe. A november és december 
hónapokra igéit 12 db páncéltörő ágyúból is csak 4 db-ot kap
tunk meg. Mindennek az volt a következménye, hogy védőállá
saink páncélelhárító erejét még a nem páncélbiztos területeken
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sem állt a Hadsereg Parancsnokságnak módjában megerősíteni. 
Az ugyancsak fentebb közölt Panzerverband 700 túlnyomó 
része T-38-as típusú harckocsikból állt, téli felszerelés és hólánc 
nélkül, eltekintve attól, hogy ez a harckocsi típus egyáltalánn 
nem korszerű. Ennek a köteléknek a páncélelhárítása mindössze 
9 db rohamlövegből állott, páncélgépkocsi századát pedig, 
melyben 6 db 75 mm-es löveg is volt, a Heeresgruppe B. a 
Cramer hadtestnek rendelte alá. A csoport ezen felül csak január 
12-én 00,00-kor lépett ki a Cramer hadtest kötelékéből, 
ugyanaznap 04,00-kor peidg már útbaindította a Hadsereg 
Parancsnokság az uriv-i hídfő megerősítésére.
Ha mindezeket és az elmaradt többi Ígéret súlyát egybevetjük a 
súlyos harcok adta követelményekkel, tisztán látszik, hogy a 
Hadsereg Parancsnokság nem volt abban a helyzetben, hogy a 
harc gyújtópontján mozgóképes páncéltörő fegyvereket 
bevessen és így a csata kimenetelét megfordítsa.
A támadás elmaradása folytán állásaiból kivetett gyalogság nem 
tudta magával vinni nehéz páncéltörő fegyvereit, védtelenebb 
volt, mint azelőtt a védőállásban. Ez a legénységben támadt 
tehetetlenségi érzés a harckocsikkal szemben, okozta azután a 
harckocsi vakrémületet, mely sokszor alaptalanul is tovater
jedve, futótűzként indította meg az agyonfagyott, elcsigázott 
emberekben a szétbomlást.

2./ Az állandó rossz időjárás, továbbá az a körülmény, hogy a 
német vezetés a légierőket a Magyar Hadseregtől délre alkal
mazta, nem tette lehetővé a gyülekező és készenlétbe 
helyezendő ellenség idejekorán! szétzúzását. Sem január 12-én 
az urvi-i hídfőben, sem január 14-én Scsutcsje-nél, nem tudtuk 
támogatni a magyar csapatokat. A rossz időjárás miatt, ez 
általában az egész csata alatt ismétlődő jelenség volt.

3./ Január 12-én a 4. gyalogezred, a második támadási hullám
nál nem tanúsította azt az ellenállást, amelyre joggal számítha
tott a vezetés. Ez nemcsak kínos meglepetés volt, hanem az 
egész csata lefolyásában döntő jelentőségű is. Itt az ellenség
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rövid idő alatt, nagy mélységben tört előre és méghozzá olyan 
helyen, ahol a páncélelhárításnak több kilométeres mélysége 
volt. Emellett az itt előretörő erők nem is harckocsikkal, hanem 
gépkocsin szállított gyalogsággal jutottak előre.
Az itt elért könnyű siker kétségtelenül kihatással volt mind a 
saját, mind az ellenséges oldalra. Ennek indítóokait még nem 
lehetett felderíteni.

4. / A január 13-án megindított ellentámadásban a Panzer 
Verband 700. nem tudott sem térben, sem időben együttműköd
ni a magyar csapatokkal, mert az eljegesedett úton nem nyert 
tért, lemaradt és végülis Bolgyirevka-ról, a 160,2-es magassági 
pont irányában elszigetelten indult támadásra, amelyben az 
ellenséges páncélosok rövid idő alatt megsemmisítették. Vele, 
végleg kiesett a Potudan-tól északra rendelkezésünkre álló 
páncéltörő erő.

5. / Január 14-én a 12. könnyű hadosztály zömének, gyenge 
ellenállása már az első napon nehéz helyzetbe hozta a 19. és a
10. hadosztályt. Minden megmozgatható tartalék, az amúgyis 
vékony megszállt vonalakból, e terület felé lett irányítva.

6. / A német elöljáró parancsnokság által végső kitartaásra utasí
tott, helytálló arcvonalrészek már nem rendelkeztek számottevő 
tartalékkal és így, ellenséges megkerülés esetén, még a 
körvédőképességhez szükséges megszállást sem tudták végre
hajtani. Ezért felsodrításuk az ellenség részéről könnyen ment. 
A védelem mélységét a teljesen magáramaradt tüzérség 
képviselte, amely még harckocsitámadás esetén is becsülettel 
kitartott, és mivel a terepen mozogni nem tudott, végülis az 
ellenség zsákmánya lett. A tüzércsoportok zöme becsülettel har
colt mindaddig, amíg reménye volt a helyzet megmentésére, de 
szuronnyal harckocsik ellen harcolni nem lehet!

7. / A harcok legválságosabb idején éjjel -36 - 42 fokig süllyedt 
a hőmérséklet. Ebben a dermesztő hidegben a mi téli fel-
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szerelésünk mellett, a szabad ég alatt tartózkodó csapatok testi 
ereje rohamosan megfogyatkozott. Ez természetszerűleg lelki és 
erkölcsi erőre is végzetes hatással volt.

8. /  Hangsúlyozni kell ismét azt a már említett tényt is, hogy az 
ellenséges támadás éppen a felváltások időpontjára esett és ez 
nagy bajt okozott (lásd a I.l. pontot).

9. /  A csata alatt domborodott ki - mint az a január 14-től 17-ig 
terjedő időszak részletes leírásában látható - a Hadsereg tar
talékkal kapcsolatban az OKH végzetes beavatkozásának a 
következménye. Ennek folytán láthattuk, hogy a 26. német 
hadosztály a 168. német hadosztály és a magyar 1. páncélos 
hadosztály a sok ellentétes intézkedés folytán, majdnem 
állandóan menetelt. Az egész Cramer hadtest, eltekintve attól, 
hogy az általános helyzetnek nem megfelelő helyre került, 
végeredményben túl közel volt az arcvonalhoz és amint az 
események mutatták, nem is volt meg sem a csoporto
suláshoz,sem a támadás végrehajtásához szükséges cselekvési 
szabadsága.

10. / Mind az OKH. mind a Heeresgrupe B. indokolatlan opti
mizmussal nézett a Cramer hadtest működése elé. Amig a II. 
Magyar Hadsereg Parancsnokság január 16-án csak ideiglenes, 
átmeneti helyi sikereket várt a támadástól, addig a Heeresgruppe 
B. döntő eredményre számított. Ez a téves helyzetmegítélés 
kihatott a német vezetés elhatározásaira és ez úton a n. Magyar 
Hadsereg sorsára is. A Heeresgruppe B. derűlátásában emnyira 
ment, hogy amikor január 15-én a Hadsereg Parancsnokság 
először vetette fel, a Hadsereg visszavonásának gondolatát, 
azzal indokolta meg az utolsó emberig való végső kitartás szük
ségességét, hogy a Cramer hadtest először végez a Scsucseszjei 
ellenséggel, utána kivonja erejét és északra mér csapást, az 
Osztrogosszk-ban egyesült 168. német hadosztállyal együtt. 
Ilyen lehetőségekre épített a Heeresgruppe B. akkor, amikor 
mindannyian tudtuk, hogy az itteni útviszonyok mellett és az
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itteni téli időjárásban seregtestenként átlag napi 10 km menet
teljesítménnyel számolhatiink csupán, ha átcsoportosításra szán
juk magunkat.

11. /  Nem hatott buzdítólag az sem, hogy a Heeresgruppe B. 
ugyanakkor, amikor a magyar csapatoktól a végsőkig való 
kitartást követelte, a n. Magyar Hadsereg parancsnokság meg
kerülésével, a 429. német gyalogezrednek, például közvetlenül 
elrendelte, hogy ne engedje magát bekeríteni és vágja ki magát 
délnyugat felé.

12. /  Nem szolgálta semmiképpen a n. Magyar Hadsereg 
vezetésének érdekeit, hogy a Cramer hadtest, amint a helyzet a 
n. Magyar Hadseregnél súlyossá kezdett válni, állam lett az 
államban, amellyel a Heeresgruppe B. közvetlenül rendelkezett.

13. /  Végül ezen a helyen sem lehet elhallgatni azt sem, hogy az 
egész csata alatt a Heeresgruppe B. egyetlenegy ízben sem adott 
kezdeményezőleg helyzettájékoztatást, egyszer sem közölte 
benyomását, szándékát. Ezeket a vezetéshez szükséges ele
meket, mindig nekünk kellett - sokszor nagy nehézségek és 
huzavona árán - beszerezni.

A fentiek helyett azonban bőségesen avatkoztak be olyan rész
letekbe, amelyeknek sem Indokát sem értelmét nem lehetett 
látni.

Összegezve: A n . Magyar Hadsereg Parancsnokság, német 
egységeket Uletőleg nem parancsnokolt, legfeljebb köz\'etített, 
amikor kivételesen nem közvetlenül kapták az alparancsnokok a 
Heeresgruppe B. intézkedését, amiről a n. Magyar Hadsereg 
Parancsnokság nem egyszer csak a helyszínen nyert tudomást. 
Dy körülmények között vezetni nem lehet.
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III. E llenséges helyzet.
(légi, földi és rád iófelderítés a lapján)

A szemptemberi harcok óta nyugodt ellenségkép 1942. december 
hó végén megélénkült, az egész ellenséges arcvonal mögött, 
élénk mozgás volt tapasztalható, mely a hídfők közelében volt a 
legerősebb. 1943. január 3-ig a benyomás az, hogy az ellenség a 
hídfőkből helyi jellegű támadásokat készít elő. A légifelderítés 
hánya miatt a helyzet megítéléséhez elegendő támpont nincs. Erre 
enged azonban következtetni az 1942. december 30-án Kamenka 
területén megfigyelt csapaterősödés és három harckocsi, decem
ber 31-én élénk gépkocsi, szán és vasút forgalom Szvoboda, 
Davidovka, Voronyezs és a Don közötti területen, valamint 1943. 
január 1-én rádiófelderítés útján nyert adatok szerint új csapatok 
és azok alárendeltségi viszonyai is (219. és 309. lövész hadosz
tály, a 18. hadtest parancsnokság, 180. lövész hadosztály, 129. 
lövész dandár, a 40. Hadsereg alárendeltségében).
Január 2-án, 3-án és 4-én a mozgás hasonlóképpen alakult, a 
rádiófelderítés által, a Hadsereg balszámya előtt megállapított, 
részben már készen álló repülőterek pedig arra engedtek 
következtetni, hogy az ellenség nagyobb szabású had
műveleteket készít elő.
Január 5-én a Hadsereg előtti vasúti és szánforgalom csak 
növekedett. Január 6-án kialakutl az a benyomás, hogy a 
támadási előkészületek már túlhaladják a pusztán helyi jellegű 
támadás fogalmát. Súlyterület azonban az ellenséges támadás 
előksézítésével kapcsolatban még nincsen.
Január 6-tól 10-ig a rossz időjárás miatt légifelderítés megint 
nem volt. Január 8-án vált ismeretessé, hogy az urív-i hídfőbe 
egy új nehézpuskás zászlóalj érkezett. Az északi szomszéd 2. 
német Hadsereg értesítése szerint is állandóan növekszik a déli 
irányba folyó vasúti és közúti forgalom. 10-én a földi felderítés 
az uriv-i hídfőben, műszaki munka zaját és motorzajt jelentett. 
Az ellenség állásai előtt aknáit felszedi és saját árkai felett áthi
dalásokat készít. Ezekből a jelekből lehet elsőízben következtet
ni a támadás helyére. Fogolyvallomások szerint az uriv-i híd-
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főbe érkezett a 141. lövész hadosztály és egy ismeretlen hadren
di számú szibériai hadosztály. Davidovka területén, állítólag 120 
nehéz harckocsi van. Január 11-én hozott némi hírt a légi 
felderítés. Az urív-i hídfő felé igen erős, eddig még nem észlelt 
gépkocsiforgalom volt észlelhető. Ugyanitt megállapítást nyert 
a földi felderítés részéről, hogy a 129. lövész dandár Scsutscsje- 
nél szintén nagy forgalmat bonyolít le. Harckocsi mozgásokat 
mindkét hídfőben megfigyeltek.
Most már véglegesen kialakult a benyomás, hogy a hídfőkből, 
esetleg Szvoboda területéről rövidesen meginduló támadás, 
messzemenő célkitűzéssel indul.

A II . M agyar H adsereg anyagi helyzete és annak alakulása

1./ Helyzet január 12-én 00,00-kor:
a./ Élelem:
A csapatok a III. hadtestnél 4-5, a IV. és VII. hadtestnél 10-12 
napi, a páncélos hadosztálynál 16, a Hadsereg közvetleneknél 
pedig 10-12 napi élelemmel rendelkeztek. Ezen felül a Hadsereg 
raktáraiban kereken két heti élelem és három heti szemes lótáp 
volt tárolva. A legnagyobb készletek Osztrogoszk-ban (kb. egy 
millió száraz adag és kétszázezer száraz lótáp). Alekszejevkán 
(kilencszázharmincezer száraz adag és háromszázne- 
gyvenkétezer száraz lótáp), Csemjankán 726000 szemes és 
380000 széna lótáp, és Sztarij Oszkolban 550000 Sz. és 336000 
Sz.lótáp volt.

b./ Lőszer:
A seregtesteknél az alapfelszerelés és a téli tartalék készlet - 
összesen négy javadalmazás - általában teljes. Hadsereg zárolt 
készlet a hadtest körletekben lévő raktárakban egy javadal
mazás, hátsó központi Hadsereg raktárakban pedig tonnasúly
ban 3,8 Hadsereg javadalmazás lőszer van tárolva.
A támadást megelőző napokban a Hadsereg! össz lőszerfo
gyasztása 50-100 tonna között mozgott, aminek pótlása zavarta
lanul megtörtént.
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Január 12. előtti napokban befutott két hátországi és három 
német lőszerszállítmány, ami által a hó elején kézigránátokban 
és gránátvető lőszerben mutatkozó hiány a támadást megelőző 
napokban megszűnt.

c./ Üzemanyag:
A seregtestek üzemanyag készlete általában 2-6 javadalmazás 
benzin és 4-7 javadalmazás gázolaj között mozgott. A páncélos 
hadosztálynál 5 javadalmazás benzin, 7 javadalmazás gázolaj. A 
Heeresgruppe anyagi osztálya, a Hadsereg hátsó területén, mint 
zárolt készletet, ezenkívül 356 köbméter benzint és 82 köbméter 
gázolajat helyezett tartalékba. Ez utóbbit a támadás folyamán 
elszabadították.

d. /  Fegyverzet:
A rendelkezésre álló fegyverzet, úgyszólván teljes mértékben a 
csapatoknál volt. A hátországból kiszállított és a hadműveleti 
területen karbahelyezett fegyverzeti anyag, valamint a kiképző 
táborok számára biztosított fegyverzet kiadása a felváltásokkal 
egyidőben éppen az utolsó napokban volt folyamatban, ezzel a 
csapatok kelláladéka (az előírt mennyiség) kb. 95 %-ra feltöltést 
nyert. Ezen felül a zsákmánykészletből a csapatoknál volt 80 
golyószóró, 60 géppuska, 75 nehézpuska, 30 gránátvető, 15 
aknavető, 39 különböző űrméretű löveg. Ezzel tulajdonképpen a 
fegyverzet teljesen fel volt töltve.

e. /  Egészségügyi helyzet:
A hadosztály egészségügyi oszlopok férőhelyei átlagban 30 %- 
bán, a hadtest tábori kórházak férőhelyei 35-45 %-ban voltak 
elfoglalva. A Hadsereg közvetlen egészségügyi intézetek minte
gy 90 %-a volt tele. A támadást megelőző napokban a 
Hadseregtől három kórházvonattal 1195 fő került elszállításra. 
Ezen kívül január 12-én rögtönzött vonattal további 200 fő. 
Egészségügyi anyagban az igénylések úgyszólván teljes 
kielégítést nyertek.
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f. / Állategészségügyi szolgálat:
A rendszeresítet lólétszám 69379. A meglévő lólétszám január 
12-én 56489. Ebből szolgálatképtelen kereken 4500. Ezen kívül 
német részről a Hadsereg rendelkezésére lett bocsátva mintegy 
500 panje fogat {zsákmányolt orosz lófogat).

g. / Gépkocsi anyag:
Az üzemben lévő gépkocsik igen elhasználtak. Várható volt, 
hogy a még üzemben lévő csapatgépkocsik 20 %-a, a von
tatógépkocsik (szállítójárművek) 40 %-a rövid időn belül ki fog 
esni. Hóláncban a szükségletnek csak 20, téli felszerelésben 
pedig csak 50 %-a került kielégítésre. A mozgásképességet, 
különösen az előbbi hiánya befolyásolta hátrányosan. A javítá
sok, alkatrészek és javítóanyag hiányában csak akadozva foly
tak. (Több mint 1000 iármű áll javítás alatt, hátországba szállít
va 1100 db.)

h. / Fogatolt vonat helyzete:
A Hadsereg fogatolható járműveinek zöme szántalppal van 
ellátva. A patkoló anyag helyzet kielégítő. Lófelszerelés a kar
bantartó anyagok hiánya miatt elhasznált.

i. / Ruházat és személyi felszerelés:
A Hadsereg zöme az előírt téli felszereléssel rendelkezik. 
Melegruha szállítmányunk és szeretetcsomagok, a támadást 
megelőző napokban érkeztek Osztrogoszk-ba és így kiosztásra 
már nem kerülhettek. A legénységnél lévő fehérnemű, három
negyed részben, a nadrágok fele részben igen elhasználódott és 
ezekre pótlást nem kaptunk.

2./ Az anyagi szolgálat lefolyása január 12-től január 24-ig.

a./ Általában:
A védelmi harcok és a visszavonulás alatt az ellátás alapját a 
felhalmozott tartalékkészletek képezték. A III. Hadtest január 
14-én a 2. Német Hadsereg ellátásába lépett, ezért a Sztarij-
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Oszkol-ban tárolt készletek zömét a Hadsereg, hadtest ren
delkezésére bocsátotta. Miután a visszavételt csak janur 17-én 
engedték meg, lényegében az anyagi kiürítés is csak ezután 
kezdődhetett volna. Az anyagnak Alekszejevkából és 
Osztrogoszkból hátra való szállítását ennek ellenére már nem 
hivatalosan, az üres szerelvényekkel, január 15-én megkezdték, 
mivel azonban az összeszedhető gépjárműveket a Cramer 
hadtestnek csapatszállításra kellett adni, a vasúállomásoktól 
távolabb fekvő raktárakból az anyag elszállítása már nem volt 
lehetséges. A felhalmozott készletek zöme az Oszkol völgytől 
keletre eső területen úgyszólván teljesen odaveszett. Az elől 
levő készletek zöme a gyors és rendezetlen visszavonulás miatt 
felhasználásra nem is került. A visszamaradt raktárakat a csapa
tok részben megsemmisítették, igen tekintélye mennyiségek 
azonban az oroszok kezébe kerültek.
Az Oszkol völgyben lévő anyag kiürítése szintén lehetetlenné 
vált akkor, amikor az oroszok az Oszkol völgyi vasútvonalat 
Valuikinál és Csemjanka és Sztarij-Oszkol közötti megszakítot
ták. A még meglévő gépkocsi szállótótérrel elsősorban a 
sebesülteket és betegeket kellett hátraszállítani.

b./ Élelem:
A csapatok a visszavonulás elrendelésekor saját élelmezési 
ellátójuknál többé-kevésbé felvételezhettek, a már el nem vihető 
cikkek egy részét megsemmisítették, legnagyobb része azonban 
visszamaradt. A további ellátás a visszavonulásra kijelölt utak 
mentén az élelemellátók útján történt. Akik azonban nem ezeken 
az utakon jöttek, nem juthattak felvételezéshez. Az Osztro- 
gorszkba szorult csapatok a VII. (2 ellátó oszlopnál, az 
Alekszejevka-Bugyonij úton visszavonulók alekszejevkában a
IV.) 1. ellátó oszlopnál vételeztek fel. A később Bugyonijban 
ellenálló csoport élelmezésének biztosítása részben Novij- 
Oszkolból, részben Csemjankából történt. A további vissza
vonuláshoz M ihajlovkán és Korocsán létesültek élelem 
felvételező helyek, részben Novij-Oszkolból, részben a már 
Belgorodból odaszállított készletekből.
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Természetesen a raktárak ellenséges kézbe kerülése után az 
ellátás csak a legszükségesebbekre korlátozódik. Az élelmező 
állomások csak azt adhatták, amijük megmaradt. A visszavonuló 
csapatoknál a felvételezett élelem elkészítése nagy 
nehézségekbe ütközik, mert az alakulatok főzőeszközeik és a 
sütőkemencék nagy részét, sőt sok esetben evőcsészéiket is 
elhagyták.

c. / Lőszer:
A támadás megindulása előtt a 12. hadosztály részére vasúton 
még két javadalmazás lőszer került kiszállításra, egyébként a 
harcok lőszerszükséglete a seregtestek készletéből, bőven 
fedezhető volt. A hadtest körletekben levő Hadsereg zárolt kész
letek a hadtestek rendelkezései szerint kerültek felhasználásra. 
Ki nem elégíthető igénylés csak egy esetben volt, tudniillik a 
páncélos hadosztály utolsó napokban átvett 75 mm-es önjáró
talpú páncéltörő lövegeihez, amely igénylést német vonalról 
készlethiány miatt nem tudták idejében teljesíteni.
Az Oszkol völgytől keletre lévő lőszerraktárak elvesztése után 
az Oszkol völgyi raktárakban mintegy 7000 tonna lőszer 
maradt. E készletekből a körvédelmi csoportok számára folya
matosan történtek kiutalások, ma azonban e lőszerraktárak is 
már fenyegetve vannak az ellenség támadásaitól, és a készletek 
megmentése elégtelen szállítóeszköz miatt szinte lehetetlen. 
Eddig csak mintegy 100 tonna hátraszállítása sikerült.
Általában azonban láthatjuk, hogy lőszerellátás terén baj nem 
volt.

d. / Üzemanyag:
A Heeresgruppe B. zárolt készletének felszabadítása után a 
Hadsereg többször kapott kisebb-nagyobb üzemanyag szállít
mányokat, úgyhogy a folyamatos ellátás, ha olykor szűkösen is, 
de biztosítható volt.

e./ Egészségügyi helyzet:
Január 12-től 20-ig 7649 fő került elszállításra, részben
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rögtöntzött, részben rendes kórházvonattal, részben szabadságos 
vonatokkal Alekszejevkából, illetve az Oszkol völgyi kórházak
ból. Az Oszkol völgyi vasút kiesése után a betegeket és sebesül
teket Belgorodba kellett üríteni, ahonnan rögtönzött betegszál
lító vonatokkal kerültek elszállításra.
A betegek zöme fagyásos sérült.
A Hadsereg közvetlen egészségügyi intézetek anyagának 20 %- 
a, a hadtest tábori kórházak 60 %-a, egyik egészségügyi szer
oszlop anyag teljesen, hat másikénak zöme, további kettő 
anyagának zöme elveszett.

f./ Fegyverzet:
Gyalogsági fegyverekben a Hadsereg raktáraiban még meglévő 
csekély készletek, részben a felváltás után hiányos fegyverzettel 
a berakó állomások felé tartó, részben a felváltásra éppen 
érkezett csapatok felfegyverzésére és az Oszkol völgyi csapatok 
felszerelésére kerültek kiadásra. E készlet azonban csak tört 
része volt a szükségletnek!
A veszteségek e téren még nem tekinthetők át, azonban már 
most megállapítható, hogy a löveganyag úgyszólván teljesen 
kiesett, a nehézfegyvereknek pedig csak egész csekéyl százalé
ka maradt meg.

Ezek volnának a Hadsereg összeomlásának okai nagyvonásban, 
melyekhez még igen sok mindent lehetne hozzáfűzni, de erre itt 
sem hely nincsen, sem pedig ma, az események közvetlen hatása 
alatt, tárgyilagos kép kialakítására lehetőség. A végleges Ítéletet 
meghozni, az utókor feladata lesz.

1943. január 25-én
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Akövetkezőkben láthatjuk azoknak a harceszközöknek a képeit, - 
az arcvonal mindkét oldaláról - amelyeknek a szovjetek részéről 
az elegendő menyisége, nálunk pedig csekély száma nagyban 
befolyásolta a doni hadműveletek kimenetelét.
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S Z O V J E T U N I Ó  T — 34/85 Közepes harckocsi

H arc i súly
Kezelők
Teljes hossz
Teljes szélesség
M agasság
H asm agasság
M oto rt íp u s
M otorte ljesítm ény

Páncélzat

Fegyverzet

H ató táv

32,0 M p  
4 fő 
6,62 m 
3,20 m  
2,42 m  
0,4 m
V->2 Diesel 
500 LE

45— 90 m m

1 db
85 m m  lg.
2 db
7,62 m m  gp. 
300 km
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H a r c i  sú ly  
K e z e lő k  

T e lje s  ho ssz  
T e lje s  sz é le ssé g  
T e lje s  m a g a s sá g  
H a s m a g a s s á g

M o to r te lje s ítm é n y

P á n cé lza t

F e gy v e rz e t/ lö sze r
ja v a d a lm a z á '

H a tó t á v

25,0 M p  
5 f5 
7,01 m  
2,88 m  
2,68 m  
0.40 m  

300 L E  

10— 30 m m ,  
h o m lo k  80 m m

1 db 75 m m  
hk.lg. 
L/48/87 db
2 db  
7,92 m m  
gp./3150 db 
300 km
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PARTOS JUDIT:

Folytatás
Édesapám, Pártos Gyula életrajzához

„Mindennek rendelt ideje van, 
és ideje van az ég alatt 
minden akaratnak.”

Prédikátorok könyve

Pártos Gyula (1898-1944)

Az 1999. évi Almanachban „Ha élne, 100 éves lenne” címmel 
jelent meg Róla szóló írásom. Folytatására azért ragadtam tollat, 
mert úgy érzem - és ha elolvassák, biztosan egyetértenek velem 
- a történet méltó arra, hogy az utókornak megörökítsük és nem 
másutt, mint a Gödi Almanachban, amelynek döntő szerepe volt 
a mostani események alakulásában.
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Mindenekelőtt az első írásomból idézek; „1944. október 9-én 
hősi halált halt és bajtársai a hősöket megillető kegyelettel a be
regszászi hősi temetőben helyezték örök nyugalomra.”
Akkori emlékezésemben nem tértem ki arra, hogy sírját soha 
nem láttuk. Nem láthattuk, mert Beregszászra, ami hamarosan a 
Szovjetúnió része lett, hosszú évtizedekig kegyeleti céllal nem 
lehetett utazni. Ezért Édesanyámmal a halottak napi mécsesein
ket az itteni temetői keresztnél gyújtottuk meg és itthon a fény
képe előtt is égett a szeretet és emlékezés gyertyája. Magunk kö
zött megadással gondoltunk arra, hogy fejfája rég elkorhadt, sír
ját évtizedek múltával felszámolták, hiszen az ismert világnéze
tű és vallásellenes társadalomban egy vesztes ország katonájá
nak sírját gondozni nem lett volna dicséretes cselekedet. Ezért 
nem indultunk el Beregszászra később sem, amikor már 
könnyebbedtek az utazási feltételek.
Az új évezred első hajnalán (közel hetvenedik életévemhez) 
egészséget, békét, nyugalmat kívántam - reméltem, nem vártam 
különösebb eseményt, örömet. És 2001. szeptemberében történt 
valami. Számomra megható és megrendítő csodák sora, olvasó
imnak talán csak véletlenek kedvező egybeesése.
Egyik este - pontosan 16-án - megcsörrent a telefonom. A köl
csönös bemutatkozás után a telefonáló elmondta, hogy ő bereg
szászi és hogy Édesapám sírja megvan, ő rendbetette, gondozza. 
Elképzelhető hogy éreztem magam a hír hallatán.
Részleteket találkozásunk alkalmával tudtam meg. A telefonáló: 
Sepa János úr ugyanis éppen Magyarországon volt, így nyílt le
hetőségem arra, hogy személyesen is megismerjem és hálásan 
megszorítsam a kezét. A történet élethűen a 2001 március 3-án 
Kárpátalján megjelent Szivárvány nevű lapban „Egy gyűrű igaz 
története” címmel közreadott újságcikkből tudható meg, 
(olvashatják a következő oldalon) amely nem sokkal később 
postán érkezett. A képen a beregszászi hölgy áll volt vőlegénye 
nyughelye mellett. Édesapám sírjáról is kaptam fényképet, de 
azt majd később láthatják.
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Nagyon kiváncsi voltam, Sepa úr hogy jutott el hozzám. Elme
sélte, hogy Őrbottyánban lakó testvére révén megismerkedett, 
összebarátkozott a Veresegyházon élő Horváth Lajos törté
nésszel, a Magyar Országgyűlés Hivatalának ny. főlevéltárosá
val. Elmondta neki, hogy hivatalos szerveknél eredménytelenül 
nyomozott, hogy megtudja a Beregszászon nyugvó magyar hő
si halott valamikori lakhelyét, családját. A Pártos Gyula név em
lítésekor Horváth Lajos - aki nem csak olvasója a Gödi Alma
nachnak, hanem a 2001. évi kötetet érdekes történeti tanul
mánnyal gazdagította, és akinek „Kárpátalja postatörténete” 
címmel cikksorozatát közli a Szivárvány nevű beregszászi lap - 
az 1999. évi Almanachban megjelent írásomat letette Sepa János 
elé. Azután már csak egy telefonkönyv kellett kapcsolatunk lét
rehozásához.

Azt hiszem érthető, hogy ezt a csodálatos történetet nem tudtam 
titokban tartani. Sajnos Édesanyám, akinek ugyanolyan örömte
li hír lett volna, mint nekem, már kilenc éve nem él, nem érhet
te meg a csodát. De szűkebb-tágabb környezetemben sokan van
nak, akik ismerték, tisztelték Pártos Gyulát (vagy ha nem ismer
ték, úgy engem szeretnek) és akiknek elmondhattam, hogy mi 
történt. így rokonaimnak, akik ugyan fiatalságukból adódóan 
nem ismerhették, keresztlányának, Fodomé, Rózsikának, Mla- 
dek Ica néninek, Gyalókaiéknak, Stiebelné, Ádám Icának, aki
nek szülei fogadtak be minket 1944. decemberében Alsógöd ost
romakor, amikor Pesti úti házunkból kitelepítettek és mivel 
Édesapám elvesztése friss fájdalom volt, ez különösen jól esett 
nekünk; az iskolában hűséges segítőtárs Turza házaspár leányá
nak, Icának, a háború előtti postásoknak, akiknek Édesapám 
„Diri bácsi” volt: Vértesi Erikának, Badalayéknak, a Király csa
ládnak, régi tanítványai közül Gyüre Jánosnak, Bátorfi József
nek és még sokaknak.
Hihetetlen! Fantasztikus! Csodálatos! - mondták hallgatóim 
nem egyszer elcsukló hangon, s néha egy-egy könnycsepp is ki
gördült szemükből. Én tudom, megértem és hálás is vagyok ér
te, hogy sokaknak ők maguk adták tovább a történetet.
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A Gödi Almanach szerkesztője, Bátorfi József elsőízben 1998- 
ban, de később is biztatott, hogy írjak a kötetekbe. De jól tette! 
Ha nincs az 1999. évi Almanachban Édesapámról megemléke
zés, Sepa János soha nem talál meg engem és én nem tudhatom 
meg a csodálatos hírt!
Illőnek tartottam tehát, hogy elsők között hívjam el a történetet 
meghallgatni, a beregszászi újságot és a fényképeket megnézni. 
Beszélgetésünk során egyezett a véleményünk, hogy hála Isten
nek vannak még jóérzésű emberek, mint a beregszászi Sepa Já
nos. Felemlegettünk gyermekkori emlékeket, amelyekről Bátor
fi József nemcsak az Édesapámról szóló említett cikkemhez 
csatlakozva írt, hanem például a 2001. évi Almanachban és sok
felé másutt is, szeretettel és tisztelettel említve az Igazgató Bá
csit. Szó került arról is, hogy nagyon vágyom Beregszászra 
utazni, de most hirtelen nehezen találom meg a megfelelő lehe
tőséget. O tudott valamit, amit én nem, nevezetesen, hogy a Göd 
város által patronált kárpátaljai Jánosi község Beregszász köze
lében van, pontosabban rajta keresztül vezet az út Jánosiba. 
Ezért lehetett ő az újabb csoda himöke!
Látogatóm elbúcsúzott, de rövid néhány perc múlva újra a ka
pum előtt állt. Útközben, tőlem hazafelé menet, összetalálkozott 
dr. Faragó László képviselő társával, aki a testület kárpátaljai 
összekötője. Megkérdezte tőle, mikor utaznak legközelebb Já
nosiba. A választ követően röviden elmondta az én történetemet 
és azt, hogy szeretnék Beregszászra utazni. Bátorfi József Fara
gó doktor úrral együtt jött vissza hozzám. És akkor tudtam meg, 
hogy öt nap múlva küldöttség indul Jánosiba és mehetek velük, 
helyet adnak az autóban nekem is. Természetesen érvényes útle
vél és Ukrajnából jövő hívólevél szükséges, ezek rendben meg
voltak. Utazásomnak hihetetlenül közeli lehetőségét tartottam 
az újabb csodának!
És lássák összefoglalva az események időpontjait; 2001. szep
tember 16-án ért az első csodás hír, alig három hét múlva, októ
ber 6-án csillant meg az utazás reménye, és október 12-én, há
rom nappal halálának 57. évfordulóját követően, ott állhattam 
Édesapám sírjánál először, de remélem nem utoljára.
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A Beregszászon töltött másfél nap alatt történtekről, benyomá
saimról fogok ezután beszámolni. Érzelmeimet nehezen tudnám 
szavakba önteni, de talán illő - és elfogadják -, hogy ez magán
ügyem maradjon.
Nos tehát! A hivatalos küldöttség és én velük, 2001. október 12- 
én hajnali öt órakor indultunk. Mintegy hat órás autóút után ér
keztünk a kárpátaljai Beregsurány-Asztély átkelőhelyhez, ahon
nan jótevőm, Sepa János vitt haza családjához. Feleségével; 
Magdikéval együtt mindvégig szíves vendéglátásban részesítet
tek, Isten áldja meg őket jószívűségükért!
Rövid pihenő után sietve indultunk a temetőbe, mert megbeszélt 
találkozások vártak ránk. Velünk jött Leszkovné Nono Magda 
néni, akiről a bemutatott újságcikkben olvashattak. Kedves idős 
hölgy, később őszintén megbarátoztunk. A temetőben várt min
ket egy újságírónő, ha jól emlékszem a „Kárpátalja” nevű lap
tól. (Itt említem, hogy nyelvi nehézségem nem volt, akikkel ta
lálkoztam, azoktól csak tiszta magyar beszédet hallottam.)

A fejfa a beregszászi temetőben
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Édesapám sírjánál megállva csak némán, magamban köszönt
hettem, mert kissé protokoláris volt ez az első találkozás. Fejfá
ja mellé letettem az itthonról vitt koszorút és azt is, amelyet há
lás tanítványai nevében bíztak rám. Kísérőim friss virággal is dí
szítették a sírhantot, amelyet szépen készítettek el és gondoznak 
azóta is.

A tanyítványok piros-fehér-zöld szalaggal díszített kosziorúja

Mécseseimet is meggyújtottam, nemcsak Édesapám, hanem a 
mellette nyugvó hősi halott: Kóczián Kalotai Gyula magyar ki
rályi csendőr-főhadnagy sírján is. Az újságírónő kérdéseire 
igyekeztem röviden válaszolni, akit ezután Sepa János a temető
ben másfelé kalauzolt. Kedves kísérőim -  Nono Magda néni és 
Sepáné Magdika - ezután tapintatosan magamra hagytak, hogy 
egyedül lehessek örömömmel-bánatommal és beszélgethessek 
szeretett halottammal. Kis idő múlva - ismét együtt - sétálgat
tunk a sok öreg fától árnyas, hangulatos temetőben.
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Leszkovné Nono Magda nénivel és Sepa Jánossal

Most ismét idézek Édesapámról szóló korábbi írásomból: 
„...Amikor az állomáshoz közelített az egységet szállító vonat, 
ellenséges repülőgépek közeledtek. A legénység a vagonból a sí
nek melletti kukoricásba menekült, így csupán egy-két köny- 
nyebb sérülést szenvedett. A parancsnok, mire levezényelte a 
menekülést, saját magát már nem menthette meg. Halálosan 
megsebesült.” Megkértem kísérőimet, Sepáékat, hogy a végze
tes helyszínt próbáljuk megkeresni. Elmentünk az állomásépü
lethez. Ott azonban úgy látszott, hogy a közelében már akkor ré
gen sem lehetett kukoricás, régi épületek állnak az állomás kö
rül. Ezért 1-2 km-t tovább autóztunk, ahol egy eléggé elhagyott 
külső vágányt találtunk, amelynek közelében ma is beépítetlen 
terület, megműveletlen bokros rét van. Most már, legalábbis fel
tételezhettem, hogy ezen a tájon volt a hazatért bajtársai által ak
kor emlegetett kukoricás, ott a sinen állhatott a katonavonat és 
mellette érte Édesapámat a halálos sebesülés. Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy e végzetes helyen is emlékezhettem Rá.
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Sepa János közbenjárására beszélhettem egy szemtanúval is, aki 
a város határában lévő szőlőhegyről nézte az 1944. október 9.-i 
beregszászi légitámadást. Emlékei alapján megerősítette fenti 
feltevésünket: nem az állomáson, hanem a külső vágányon állt 
egy hosszú katonavonat, amely nyilvánvaló, hogy nemcsak az 
Édesapám egységét szállította, hanem sokan mások is jöttek a 
szerelvénnyel. A három hullámban végrehajtott szőnyegbombá
zás egyik célpontja ez volt, egyébként pedig bizonyára a magyar 
csapatok visszavonulási útvonalának tönkretételére irányult. A 
helyiek vélekedése szerint ezen a napon kb. 200-an lehettek a lé
gitámadás katonai és polgári áldozatai. Sepa János úgy tudja, 
hogy a két ismert hősi halott szomszédságában kb. 40, jelenleg 
még ismeretlen magyar katona nyugszik.
Az emlékező beszélgetőtársunk: Csanádi György asztalán lát
tam egy könyvet, saját művét, amely rokona lehetne a mi Alma- 
nachunknak. Címe: Régi beregszásziak. Tartalomjegyzékéből 
kiemelek néhány fejezetet:
- Messze földön híressé tették Beregszászt
- írók, költők Beregszászról
- Gimnáziumunk tanárai
- Iparosok kereskedők, mesterek, vállalkozók. Ugye hasonlíta
nak a témák a gödi szerzők írásaihoz? A szövegből néhány álta
lam ismert nevet emítek: Báthy Anna Kossuth díjas operaéne
kesnő, Fedák Sári operettszínésznő, Dsida Jenő, Lator László 
költők. Győri Dezső, Illés Béla írók, Ilku Pál volt művelődés- 
ügyi miniszter. Említi a szerző, hogy Beregszász díszpolgára 
volt pl. Kossuth Lajos, Jókai Mór, gróf Tisza Isván. Átutazóban 
járt a városban Petőfi Sándor is. Sikerült hazahoznom egy pél
dányt az érdekes könyvből.
A Csanádi úrral folytatott beszélgetést követően egy baráti há
zaspár érkezett Sepáékhoz, mint kiderült, miattam. Kovács Ele
mér és Kovácsné Márton Erzsébet újságírók a Bereginfó című 
családi és ifjúsági hetilapnál. Bár ismerték történetemet, együtt
érzően kérdezgettek még családunkról, múltunkról, életünkről. 
Kellemes beszélgetés volt, amelyet követően újra kimentünk a 
temetőbe, ahol fényképeztek Édesapám sírjánál.
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A találkozásunkról szóló írás a Bereginfó 2001. október 22-28-i 
42. számában jelen meg Katonák, sírok, temetők címmel. Szép
reményi Kristóf névaláírással (amely Kovács Elemért fedi). 
Szívesen bemutatnám az egész oldalt betöltő cikket, de monda
nivalójának jó részét magam is megírtam, ismétlés lenne. Ezért 
inkább kiemelek belőle néhány bekezdést.
„Az idelátogatónak még mindig kopottnak, szegényesnek tűnik 
Beregszász. Akik itt élünk, a hétköznapok gondjainak szorításá
ban, mi is csak ritkán döbbenünk rá, hogy mégis mily gazdag. 
Csillagtörténetekben például.
Csodák sorozata történt velem itt - mondta csendes hangján bú
csúzáskor a Gödön élő Pártos Judit. Pedig, mint látni fogjuk, 
benne igen fájdalmas emlékeket ébresztett fel a Beregszásszal 
való találkozás...
Két koszorút hoztam - folytatja Judit. Az egyiket a magam nevé
ben, a másikat édesapám volt tanítványai küldték. Mert nemcsak 
édesapának, pedagógusnak is kiváló volt. Köszönöm Sepa János
nak és társainak, akik segítettek és újraállították édesapám sírját, 
felkutatták nevét, családját, foglalkozását, azért, hogy én 57 esz
tendő után odaállhassak szeretett édesapám fejfájához. Örökre 
szívembe zártam ezt a várost, az itt élő nagyszerű embereket.”
Itt említem meg, hogy Sepa János maga is többször tollat raga
dott, hogy - az előzőleg idézett cikkből átvéve - „a csillagtörté
netet” megismertesse beregszászi magyar honfitársainkkal. A 
saját írásom elején teljes egészében bemutatott Egy gyűrű igaz 
történetén kívül a Szivárvány című újság 2001. október 6-i szá
mában találkozásunk történetét írta meg. Bár dicsekvésnek tűn
het, idézem cikkének szép befejezését; „Pártos Judit megérde
melte az élet által neki nyújtott ajándékot, hiszen olyan ember
nek ismertem meg, aki soha nem feledte el édesapjához fűződő 
emlékeit, tehát Pártos Gyulát valahol lélekben élőnek lehet te
kinteni, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek.”
Az ezévi november 10-i Szivárványban Koszorúzás 57 év múltán 
címmel Sepa János Beregszászban töltött napjaimról számol be. 
Hogy ne untassam olvasóimat, ismét csak egy rész kiemelésére 
szorítkozom. „...Mélységes megelégedettséggel tölt el, hogy segí-
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teni tudtam Pártos Juditnak édesapja hamvainak felkutatásában, 
de el kell mondanom; még nagyon sok olyan magyar honvéd és 
német katona alussza örök álmát a Vérke-parti városban, akik 
emlékét szinte senki sem őrzi. Éppen ezért a továbbiakban szeret
nénk egy komoly, amerikai stílusú emlékparkot létesíteni a teme
tőben: pázsitfűvel, egyszerű kőemlékművekkel stb., amely mél
tóan tudná jelezni az utódok elődeik iránt érzett megbecsülését...” 
A „csillagtörténet” gazdag sajtóvisszhangját még egy újságcik
kel jellemezném. A Beregszász nevű járási hetilap 2001. október 
21-i számában 57 év után találta meg apja sírját címmel Kondor 
Marianna írta meg az ismert eseményeket. Cikkének befejező 
mondatait idézném: „...A beregszászi temetőkben nyugvó hősi 
halottakat a város saját hőseinek tekinti, ezért vannak emberek, 
akik ezeknek a síroknak gondját viselik. Ebben az évben no
vember 18-án, a Hősök napján a katolikus temetőben eggyel 
több katonasírt koszorúznak majd meg. A továbbiakban a bereg
szászi katolikus temetőben emlékparkot szándékoznak létrehoz
ni a többi magyar hősi halált halt honvédnek.”
Beregszászi tárgyi emlékeim: könyvek, fényképek, képeslapok 
mellett ezeket az újságlapokat is szeretettel fogom őrizni.

Beregszász madártávlatból
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Beregszászi látogatásom másnapjára házigazdám - kiséretét fel
ajánlva - városnézést javasolt. Mielőtt a látottakról, tapasztalata
imról számolnék be, az ajándékba kapott Beregszászi kalauzból 
igyekszem a számomra fontos és kedves városról nagyon rövid
re fogott ismertetést adni.
Beregszász város, amelyet a Vérke patak szel át, 10 km-re fek
szik a beregsurányi átkelőhelytől. Lakosainak száma 29100 fő. 
Vezető szerepe van a kárpátaljai magyarság életében még amel
lett is, hogy a nagyarányú kitelepülés miatt a magyar nemzetisé
gűek aránya lassan 50 % alá fog süllyedni. (Nemrégiben hallot
tam egy televízióműsorban, hogy Beregszász az egyetlen kárpát
aljai város, ahol az utcákon kétnyelvű feliratokat láthatunk. Va
lóban, sok emléktáblát láttam és mindegyiken olvashattam ma
gyar szöveget. Ugyanígy az utcanévtáblákon is.) Beregszászban
- lám már én is úgy használom a helyragot, mint az ottaniak! - 
három magyar tannyelvű általános iskola, több középiskola, va
lamint a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola nyújt lehetősé
get a magyar fiataloknak anyanyelven folyó tanulásra. Könyvtá
rak és Illyés Gyula nevét viselő színház is működik, igaz ugyan
- mondták vendéglátóim - anyagi nehézségekkel küszködve.
Az említett útikalauz alapján erősen tömörítve beavatom olva
sóimat a város történelmébe is.
I. Béla magyar király legkisebb fia, Lampert herceg birtoka volt 
ez a vidék. A történeti források 1063-ban említették először Vil
la Lampert néven a későbbi város területén lévő hercegi udvar
házat és a szolgáknak otthont adó kis települést. Egy évszázad
dal később németek telepedtek itt le, valószínű azért emlegették 
ettől fogva Lampertszásza néven. 1247-ben IV. Béla adott Lam- 
pertszászának városi kiváltságokat. A történelmi leírásban Nagy 
Lajostól Hunyadi Jánoson át II. Rákóczi Ferencig a város birto
kosaként számos név olvasható. 1499-ben említik először a Be
regszász nevet. Többszáz éves története alatt néhányszor elpusz
tították, felégették a várost, de mindig újjáéledt.
Az 1848-49-es szabadságharc hozta meg a városnak a földesúri 
terhek alól való felszabadulást. A polgárosodás 1869-ben vette 
kezdetét: a lakosság jogot kapott képviselő testület és polgármes-
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tér választására. A XDC-XX. század fordulója körüli években vi
rágzó város lett Beregszász, számos középület, lakóház, útépítés, 
iskola létrejötte ezekre az évtizedekre tehető. Az I. világháború és 
annak következményei miatt - amelyeket itt hosszú lenne kifejte
ni - a fejlődés megállt, Beregszász ,Jds vidéki várossá vált, olyan
ná, mint amilyen ma is” - idézem a Kalauzból.
Városnéző sétánkat a központban lévő utcákban, tereken kezdtük. 
Az itteni középületek, templomok általában jó állapotban vannak, 
esetleg éppen folyamatban van külső vagy belső felújításuk. Jóle
ső érzés volt, hogy számos, a magyar történelemből, irodalomtör
ténetből ismert személy emléktábláját láthattam a házak falán. A 
háborúk hőseinek, áldozatainak is megadták a tiszteletet. 
Kíváncsiságból egy áruházban és egy élelmiszerüzletben is jár
tam. Bár sietve nézelődtem, úgy tűnt, hogy minden kapható, az 
árakat (az ottani pénz: egy hrivnya 18 Ft-ot ér) futólag szemlél
ve, általában hasonlónak találtam a hazaihoz. Az utcákon feltűnt 
a sok éltes korú autó, új kocsit szinte nem láttam. Azt hallottam 
viszont, hogy az üzemanyag a magyarországihoz képest nagyon 
olcsó. Keresetekről, életszínvonalról e rövid idő alatt nem tud
tam tájékozódni, no meg gondolataimat érthetően más kötötte le. 
A Beregszászi Kalauz említést tesz egy lakótelep építéséről, de 
ilyet én nem láttam, arrafelé nem vezetett utunk. A városközpont
tól kifelé irányuló utcákban általában földszintes házak vannak 
előkerttel, vagy közvetlenül az utcára építve. Ezek állapota - ke
vés kivételtől eltekintve, mint pl. házigazdámé, akinek saját keze 
munkáját dicséri a szép otthon - bizony tatarozásra szoruló. Az ut
cák minősége is rosszabbodott, ahogy a központtól távolodtunk. 
Városnézésünk végefelé megint a temetőbe vezetett utunk, ré
szemről szomorú búcsúlátogatásra. Meghatottan mondtam még 
egyszer köszönetét Sepa Jánosnak azért, amit tett és Beregszász
nak is, hogy nyugvóhelyet adott Édesapámnak. Később itthon 
egyesek megkérdezték, hazahozatom-e? Amikor a koporsót le
eresztik a földbe, azt mondjuk: Nyugodjék békében. Az a véle
ményem, hogy ezt 57 év után akkor mondhatom tiszta szívem
ből, ha porait nem bolygatom - és most már tudott, ismert - 
nyugvóhelyén hagyom.
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A séta után hazatérve, a koradélutánt csendes beszélgetéssel, 
fényképezéssel töltöttük, mindaddig, amíg az indulásra hívó te
lefon megszólalt. A beregszászi városháza előtt találkoztunk a 
Jánosiból érkező utitársakkal. Utolsó köszönés Sepa Jánosnak, 
no meg Beregszásznak, és elindultunk hazafelé.

Szép otthonuk kertjében Sepáné Magdikával 
és fiukkal Zsoltival a szerző

Hálás szavaim szóljanak a történet valamennyi szereplőjének: 
akik tettek valamit egy ismeretlen magyar katona emlékének 
megmentéséért és akik segítettek, hogy az emlék számomra va
lósággá válhasson.
Végezetül még egy itthoni történet. Baráti tanácsra levelet írtam 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Irodájának, 
ahonnan az alább bemutatott választ kaptam. Én is remélem, 
hogy a jövőben a jóérzésű magánemberek cselekedetei mellett 
hivatalos gondoskodásban is részesülhet Pártos Gyula hősi ha
lott sírhelye. De ezt kívánom minden határainkon kívül nyugvó 
magyar katonát illetően is.
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J{oméde(m i M inisztérium  
H adtörténeti In tézet és M úzeum  
Hadisírgondozó Iroda

jC-1027 (Buáofest, Teíistesas utca 4.
uL/fíUQ (36Xl)-31S-1928
fan. teC/fuQ 21-746_________________

Nyt. sz.;.. l Ü l l L L í ^ i . . .  sz. példány

Pártos Judit 
részére

Göd

Tárev: Pártos Gyula síijáról

Tisztelt Hölgyem!

Levelében jelezte, hogy édesapja Pártos Gyula hadnagy (szül.: Dóczifürész, 1898. no
vember 8.; an.: Matzenauer Ida) 1944. október 9-én Beregszászon hősi halált halt (halál 
oka: elvérzés).

Nagyon örülünk, hogy sikerült megtalálnia édesapja ápolt, gondozott síiját. Ukrajna vo
natkozásában aláírt kormányközi megállapodással rendelkezünk a hadisírgondozás tárgyá
ban. Sajnálatosan a konkrét munkálatok anyagiak hiányában még nem kezdődtek meg. 
Reméljük, hogy a 2002-es évben módunk lesz Ukrajna vonatkozásában is tevékenykedni.

Budapest, 2001. november 14.

Tisztelettel:

Dr. Ravasz IstvSn alezredes 
irodavezető

Készalt: 2 példányban
Egy példány: 1 lap 
Itsz.: 3102
Ügyintéző: Szvircsck Éva (tel.: 315-1928, hm.-tel.: 21-746)
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PARTOS JUDIT:

Béke poraikra...

A „Folytatás Édesapám, Pártos Gyula életrajzához” című írásom 
témájával szoros összefüggésben két szívfájdító, szomorúságá
ban is szép könyv birtokosa lettem. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum és a Varietas ’93 Kft kiadványainak címe: Béke pora
ikra.... A kötetek szerzői: dr. Bús János és dr. Szabó Péter az
említett intézet munkatársai.
Az első könyv, amelyik 1999-ben jelent meg „Dokumentum- 
emlékkönyv a n. világháborúban a keleti hadműveletek során 
elesett magyar katonákról és munkaszolgáltosokról” alcímet 
kapta. A mai Oroszország, Belorusszia, Ukrajna és Lengyelor
szág földjén elesettekről emlékeznek a szerzők közel 800 olda
lon. A helyszíneket: 252 - tizenöt sírhelyet meghaladó - na
gyobb temetőt térképvázlatokkal, fényképekkel is illusztrálták. 
A hivatalos irattárakból kiválasztott egyes hősi halottak néhány 
személyes tárgyának képe is látható a könyvben.

Reményt és reménytelenséget jelentő néhány mondatot idézek a 
bevezetőből. , A  magyar királyi honvédség második világhábo
rús - a hadműveletek után fogságba esettek nélkül - 210-320 
ezer főre becsült véres veszteségének több mint kétharmadát a 
keleti hadszintéri hadműveletei során szenvedte el. Hősi halált 
halt, meghalt honvédjeinek és munkaszolgálatosainak száma 
ezen belül hozzávetőlegesen 75-80 ezerre tehető. A könyvünk
ben felsorolt közel huszonnyolcezer név a harcok során bizonyí
tottan elesettek, meghaltak nevét tartalmazza - ezen belül csu
pán alig 22 ezer embernek tudták a végtisztességet megadni. 
....az eltűntekről sajnos nincsenek bővebb információink.”
A „Béke poraikra.... II.” 2001. decemberében készült el és szép 
ünnepség keretében mutatták be. Ez „Dokumentum-emlék
könyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén
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elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról” 
alcímet viseli. Bevezetője szerint több, mint 42 ezres névlistát, 
valamint településenkénti adatokat, fotókat tartalmaz. „Sajnos 
kötetünk szomorú tényeket rögzítő adattára sem nyújt kizáróla
gos segítséget ahhoz, hogy általa az utolsó háborús évek magyar 
maradandó katonai veszteségeit (azaz a halottakat) teljes mér
tékben meghatározzuk.” - írják a szerzők.

A könyv bevezetőjéből kiemelt szomorú arányokat tükrözik Al- 
sógöd veszteségei is. A római katolikus templom falán - a hoz
zátartozók kezdeményezésére, magánerőből - 1998-ban elhelye
zett márvány emléktáblán harmincegy II. világháborús hősi ha
lott nevét láthatjuk, de közülük csak nyolcat találtam meg a két 
könyv névlistájában.
Felsőgödön a Jázmin utcai temetőben a II. világháború hősi ha
lottainak emléktábláján 25 név olvasható. Közülük 11 katona 
nevét leltem meg az említett kötetekben.
Az 1997. évi Gödi Almanachban dr. Széli Andrásné Göd város 
egészére, tehát Alsó- és Felsőgödre vonatkozó adatokat közölt a 
hősi halottakról. Ebből kiindulva is tanulmányoztam a Béke po
raikra... két kötetében található névsorokat. Az azonosításhoz a 
név mellett csak a lakcímet vehettem figyelembe, bár a könyv
ben - igaz ugyan, hogy gyakran hiányosan - a szokásos azonosí
tó adatok is szerepelnek. Ezek a következők:
- születés helye, ideje
- anyja neve
- lakhely
- a halál oka
- a halál helye
- a halál ideje
- az eltemetés helye.
Az írásomban ezután következő névsorokban ezeket az azonosí
tó adatokat megnevezésük nélkül a fenti sorrendben vesszővel 
elválasztva adom meg, ahol nincs adat, ott ?-et alkalmazok.
A keleti hadszíntéren elesettek névsorában kevés volt gödi la
kost találtam.
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Név szerint:
BÁNYI GYULA honvéd, ?, 1908.07.09., Gedeon Ber

ta, Alsógöd, gránátroncsolás, Uriv, 1942.09.13. Bolgyirevka.
SKOTNYÁR JÁNOS szakaszvezető, ?, 1912.12.01., 

Bucsenkó Mária, Alsógöd, tífusz, Kijev, 1943.04.01. Kijev.
VÁRADI GYULA tizedes, ?, 1910.09.18., Vas Julian

na, Felsőgöd, aknaszilánk, Sztorozsevoje, 1942.09.09., Novo 
Uszpenka.

ZÁVONYI MIHÁLY honvéd, ?, 1919. 09.21., Flóris 
Julianna, Felsőgöd, fejlövés, Alekszejevka, 1942. 09. 25., Alek- 
szejevka.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványa szerint a történel
mi Magyarország hadszinterein hunytak el a következők:

BÁNYAI MIHÁLY JÓZSEF hdp. őrmester, Sződ,
1912.01.31., Wöllert Malvina, Felsőgöd, almatalálat, Budapest, 
1945.01.31. Budapest.

BITTMANN (a könyvben Billmarm) ISTVÁN tizedes, 
Felsőgöd, 1920.08.19. Trampert Mária, Felsőgöd, aknatalálat, 
Újzimánd, 1944.09.21. Kürtös.

FORRÓ JÁNOS: Visegrád, 1924.10.21. Nika Aranka, 
Felsőgöd, lövés, Budapest, 1945. 01.13. Budapest.

JUHÁSZ ANTAL címzetes őrmester. Fehérgyarmat,
1919.06.13., Földi Mária, Felsőgöd, fulladás. Újvidék,
1942.06.30., Felsőgöd.

KUTI FERENC tartalékos hadnagy, Vajszló, 35 éves, 
Wirtzfeld Irma, Alsógöd, lövés, Mezőkomárom, 1944.12.05. 
Mezőkomárom.

PÁRTOS GYULA hadnagy, Dóczifürésze, 1898.11.08., 
Matzenauer Ida, Alsógöd, szilánksérülés, Beregszász, 1944.
10.09., Beregszász.

RITTINGER LÁSZLÓ honvéd. Szigetmonostor,
1926.07.21., Bánki Lidia, Alsógöd, aknatalálat, Csíkszentmi- 
hály, 1944.09.07., Csíkszentmihály.

RÓZSA LAJOS honvéd. Kisoroszi, 1923.09.08., 
Schmidt Mária, Felsőgöd, roncsolás, Budapest, 1944.04.03., 
Budapest.
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SOMOSSÍ FERENC tartalékos zászlós, Felsőgöd,
1916.07.16., Schaller Anna, Felsőgöd, sebesülés. Aszód, 
1944.11.10. Hatvan.

TOLNAI PÁL címzetes őrvezető (a Gödi Almanachban 
István), Kunszentmiklós, 1917.04.07., Krefcsán Rozália, Felső
göd, vérmérgezés, Szekszárd, 1943.03.31. Szekszárd.

A Béke poraikra... kötetekben lakcím nincs, ezért az alábbiaknál 
csak feltételezhettem, hogy gödiekről van szó:

JUHOS LÁSZLÓ honvéd, ?, 1916.08.30., Ács Zsófia, 
?, gránátroncsolás, Szuvorovka (keleti hadszíntér), 1941.08.12., 
Szuvorovka.

POLÓNYI IMRE honvéd, ?, 26 éves, ?, ?, ?, ?, 
1944.12.10. Esztergom.

SCHRAM MIHÁLY honvéd, Sásd, 39 éves, Róth Ágnes, 
?, ?, Berettyószentmárton, 1944.10.14., Berettyószentmárton.

TORMA ATTILA, Budapest, 1919.09.17., Menghardt 
Katalin, ?, ?, ?, 1945.09.12. ?.
Miközben a helyi névsorban szereplő hősi halottakat kerestem a 
könyvekben, véletlenül rábukkantam Alsógöd, Felsőgöd, Göd, 
lakóhely megjelölésre. Tehát még néhány olyan személyt talál
tam, akiket szintén saját hőseinknek illik tekintenünk. Vélhető
en akkor, jó néhány évvel ezelőtt, amikor dr. Széli Andrásné és 
Hires László gyűjtőmunkájukat végezték, ezeknek a halottaknak 
hozzátartozói már nem, vagy nem Gödön éltek.
Álljon itt ezeknek az áldozatoknak emlékezete is:

BRAUN ANDOR munkaszolg., ?, 1914.02.08., Offer 
Hermina, Felsőgöd, tizedelés, Jugyino, 1942.12.19., Jugyino.

DEUTSCH LÁSZLÓ munkaszolg., ? 1902.08.22. Lő- 
winger Gizella, Alsógöd, szívbénulás, Kol. Vizental, 
1943.05.06. Kol.Vizental.

DÓZSA ZOLTÁN honvéd, ?, 1916.08.03. Takács Má
ria, Alsógöd, fejlövés, Tlumaczyk, 1944.04.24., Iwanowce,

GURÁNYI ZOLTÁN honvéd, ?, 1911.08.27., Lembe 
Karolin, Alsógöd, fejsérülés, Kologyezsnoje, 1942.08.16., Siro- 
kij.
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FEKETE LAJOS honvéd, Kiskovácsi, 1908,09.26. Ko
si Anna, Felsőgöd, végelgyengülés, Focsani, 1947. Focsani,

FORRÓ ISTVÁN géptiszt., ?, 1892.04.22., Baumann 
Katalin, Alsógöd, légitorpedó. Fekete-tenger, 1943,01.22, Szuli- 
na.

HLASZNI SÁNDOR honvéd, Vác, 1920.01.09., Me- 
szestóth Anna, Alsógöd, agyroncsolás. Csap, 1944.10.31., Ki
rály helmec.

HOLLÓKŐT MIHÁLY honvéd: ?, 1920.03.09. Franyó 
Margit, Göd, aknasérülés, Brustury, 1944.08.03,, Brustury,

KISS SÁNDOR honvéd, Nagykároly, 1915.05.27., ?, 
Felsőgöd, tüdőgyulladás, Budapest, 1942.09.03., Budapest.

KÁNTOR FERENC tizedes: Nyitranagykér,
1913.02.01., Bócz Mária, Felsőgöd, mellkaslövés, Budapest,
1944.12.21., Budapest.

KOPPEL MIHÁLY honvéd, ?, 1909.09.18., Koppéi Ilo
na, Felsőgöd, fejlövés, Ujmajor-Kálmántanya, 1945.02,08., Me- 
zőszentgyörgy.

KŐRÖSSY SÁNDOR karp. szakaszvezető: Szeged,
1904.02.19., Tary Mária, Alsógöd, öngyilkosság, Budapest, 
1944.12.25. Budapest.

NAGY LUKÁCS szakaszvezető, ?, 1905., Molnár Julia, 
Göd, fejlövés, Horbowo, 1944.04.10., Drohiczyn,

PERLAKI GYULA honvéd. Újpest, 1911.04.12., Czei- 
zik Irén, Felsőgöd, légitámadás, Budapest, 1944.06.14., Buda
pest.

RÁCZ LÁSZLÓ főhadnagy, Püspökladány,
1914.03.29., Végh Mária, Alsógöd, lövés, Dés, 1944.09.20. Dés. 

SOLTÉSZ ISTVÁN honvéd, ?, 1921.08.17., Birk Er
zsébet, Göd, váll-lövés, Rungury, 1944.07.02., Sloboda Run- 
gurska.

VÁGNER DÉNES tart.zászlós, Felsőgöd, 1918.08.12., 
?, Felsőgöd, ?, Sátoraljaújhely, 1944.11.25., Sátoraljaújhely.

VASS FRIGYES? ?, 36 éves, Simon Mária, Felsőgöd, 
bombatámadás, Rábasömjén, 1945.03.28, Rábasömjén
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Nem állíthatom, hogy mindenkit, aki alsó- vagy felsőgödi lakos 
volt életében, megemlítettem. Tekintettel arra, hogy a Béke po
raikra... két kötetében 1100 sűrűn teleírt oldalon mintegy 70000 
sort tesznek ki a hősi halottak, lehetséges, hogy elkerülte a fi
gyelmemet egy-két további idevalósi áldozat.

Talán itt van a helye, hogy ismertessem a könyvek végén talál
ható, az olvasóknak szóló kérést. Amennyiben a hősi halott ne
ve, személyi adatainak valamelyike a névlistában hiányos, pon
tatlan, a helyesbített szöveget kérik a HM HÍM Központi Irattár 
(1277. Budapest, Pf. 15.) részére megküldeni. (Segítségemet 
mindenben felajánlom. A szerző.)

Záró gondolataimat a Béke poraikra... II. előszavából veszem: 
„Meg kell tanítanunk az új évszázad nemzedékét is a múlt tisz
teletére, az igazi érték megőrzésére. A magyar katonai becsület 
és tisztesség, a megannyi véráldozat tisztelete, emlékük megőr
zése valamennyiünknek, mint kései utódoknak szent kötelessé
ge!”
E tiszteletből álljon itt azoknak az alsógödi és felsőgödi hősi ha
lottaknak neve, akiknek nyugvóhelyét számtalan feldolgozott 
adatforrás és temetőbe járás sem tudta ismertté tenni. Ismét a 
Gödi Almanach hivatkozott írását alapul véve: Aggott Sándor, 
Batsik Géza, Bódi Sándor, Bogár János, Bogyó László, Böröcz- 
ki János, Cseri János, Cseri Kálmán, Gál György, Gyimesi La
jos, Hadfi (Halbhuber) Károly, Hambalkó Aladár, Harmincz Já
nos, ifj.Hegedűs Sándor, Helembai István, Hliva István, ifj.Juhl 
Endre, Karabélyos Kálmán, Kazány Vilmos, Kecskeméti Bor
nemissza István, Kosik István, Kovacsik József, Krizmanics Gé
za, Krizmanics Károly, Lami Béla, Márta István, Márta Károly, 
Minka József, Péterszegi István, Pozsonyi Kornél, Prenoszil Gá
bor, Rákóczi István, Ritzl Antal, Schulz Gyula, Szalay József, 
Szlapák József, Szőke Gyula, Takács Ferenc, Türr Ferenc, Vad
kerti József, Vermes Tihamér, Závonyi Gyula, Zákonyi Gyula, 
Zelinka János.
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PERENYIJENO:

Sopronkőhida vendége voltam

Mint a Gödi Almanach egyik szerkesztője és Perényi Jenőt jól 
ismerő régi felsőgödi, ismertetem a tisztelt olvasóval, hogy ki is 
ez a férfi, aki sok szállal kötődik Felsőgöd életéhez.

Perényi Jenő 1919-ben Nyitrán született, szülei második gyer
mekeként. Testvérei Oszkár, Ferenc és a fiatalon meghalt Erzsé
bet.
Édesapja Perényi János az Igazságügyi Minisztérium felelős be
osztású munkatársa volt. Nyugdíjba menetele után a felsőgödi 
Községháza pénztárosa, egyben a Római Katolikus Egyházköz
ség egyház gondnoka. A család közismert volt és közszeretetnek 
örvendett Felsőgödön.
Perényi Jenő a felsőgödi ifjúság kedvence, az FTK kiváló focis
tája, ezenkívül tehetségesen atlétizált is.
Felsőkereskedelmi iskola érettségije megszerzése után a felső
gödi Községházán irodatiszt gyakornokként dolgozott.
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Mint korosztálya, úgy ő is, alaposan kivette részét a háborús ka
tonáskodásból. Hadapród őrmesterként - különösen a nyilas ha
talomátvétel után - felismerte a németek oldalán történő harc ki- 
látástalanságát, ami végülis Sopronkőhidára juttatta. 
Pokoljárásáról a „Duna” Televízió egyik rendezője egy doku
mentumfilmet készített, ezen cikkel azonos címen, bejárva Peré- 
nyi Jenő útját Sopronkőhidától Mauthausenen át tovább Berna-

Ellátogatva Perényi Jenőékhez közösen megtekintettük ezt a do
kumentumfilmet és hosszasan át- és átbeszéltük a látottakat, a 
megtörténteket.
Jenő a Pilisi Parkerdő Gazdaság alkalmazásában volt aktív ko
rában és mint nyugdíjas, ma is ott dolgozik. O elmondhatja ma
gáról, hogy azon szerencsés emberek közé tartozik, akik több, 
mint fél évszázadot egy munkahelyen dolgoztak végig.
Azt, hogy ez a cikk csak most születhetett meg, azt az időközben 
a Kárpótlási Hivatallal folytatott pereskedés lezárása tette lehe
tővé, ugyanis Perényi Jenő a per befejezte előtt nem tehette köz
zé a per tárgyát képező történetet.
További erőt és egészséget kívánok Jenőnek, akinek az élekét 
boldog család, három gyermek, hét unoka és három dédunoka 
aranyozza be.
Ezután kezdjük el a történet olvasását!

Nagyréti Tamás

A Honvédségnél 1944. augusztus elején lejárt a három évig tar
tó szolgálati időm és mint a Kolozsvári Élelmezési Raktár had
apród őrmestere, megkaptam a leszerelő levelemet. Ezzel egyi- 
dőben kezembe adták Perényi Jenő tartalékos hadapród őrmes
ter behívó parancsát az eddigi szolgálati helyemre, az Élelmezé
si Raktárba, ahol mint századparancsnok helyettes tevékenyked
tem. Később, a szeptember vége táján felállított 9. Póthadosz
tály Élelemvételező szakaszának parancsnokaként vonultam a 
frontra.
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A 9. Póthadosztály parancsnoka Zsilinszky vezérkari százados 
egy hét eltelte után ellenőrizte a parancsnokságom alatt álló Éle- 
lem-vételező helyet és megelégedésének hangot adva, barátsá
gosan megkérdezte, hogy tudok-e lovagolni? Jelenettem, hogy 
ez ideig még nem ültem lovon, de nem félek a lovaglástól. Vá
laszomra reagálva közölte velem, hogy a Hadosztály Parancs
nokság lókészletéből küld számomra egy hátaslovat. Másnap 
reggel a Hadosztály Parancsnok legénye egy hétéves, felnyer
gelt arabs telivér pej kancát hozott nekem. Nagyon jól esett ez 
az elöljárói nagyvonalúság. Sajnos többet nem találkoztam a ve
zérkari százados úrral.
1944. október közepén a Póthadosztályt visszavonták a frontról 
és átcsoportosították Kapuvár körzetébe. A huszonegy ekhós 
szekérből álló, élelmiszert szállító oszlop 1944. november vé
gén érkezett Gyóró községbe, ahol berendezkedett és elszállá
solta magát. Parancsnokom nem volt, élelmet vételezni senki 
sem jött hozzánk, nem tudtam hova tartozunk és mi a teendőnk. 
Élelmezésünk meg volt oldva, így ez nem okozott gondot. Ez
után kutattam az elöljáróink után, tájékozódni szerettem volna, 
hogy mi legyen velünk a továbbiakban, de nem volt összekötte
tésem. Ebben az időben már nagy fejetlenség volt a Hadsereg
ben, alakulatok jöttek létre, szűntek meg, feltehetőleg megszűnt 
a 9. Póthadosztály is, vagy máshová vezényelték. Minket pedig 
itt felejtettek. Keresni kezdtem, hogy miként tájékozódhamék az 
általános katonai és front helyzetről. Körülnéztem, hogy kinek 
van a környéken világvvő rádiókészüléke. 1944. december ele
jén anyám és húgom, Magyarkeresztúrra menekültek a húgom 
barámőjéhez. Mivel Magyarkeresztúr nem esett messze Gyóró- 
tól. lóháton átmentem hozzájuk. Megismerkedtem az őket ven
dégül látó Horváth családdal, akik anyámmal és húgommal 
együtt nagy szeretettel fogadtak. Megkérdeztem Horváthék lá
nyát Nórát, hogy van-e az ismerősei között olyan valaki, akinek 
rádiókészüléke van, és azon külföldi magyar nyelvű adásokat le
het hallgami. Nóra azt mondta, hogy vasárnap délután menjünk 
át a községi bíróhoz, akinek lánya az ő barámője, és ott lehet 
külföldi magyar adásokat fogni.
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A következő vasárnap délután átlovagoltam Magyarkeresztúrra, 
majd Horváthéktól Nórával átmentünk Nagyékhoz, a falu bíró- 
jáékhoz. Nóra már előtte megbeszélte Nagyék vele egykorú lá
nyával, hogy átmegyünk. Kedvesen fogadtak és beültünk a ven
dégszobába, ahol többféle süteménnyel kínáltak. Körülnéztem a 
szobában és észrevettem a rádiót. Megkérdeztem a vendéglátó 
lányt, hogy bekapcsolhatom-e, illetve hallgathatom-e? Amit 
akar, mondta, A lányok leültek a kanapéra, én pedig bekapcsol
tam a rádiót és rövidesen megtaláltam a londoni BBC magyar 
adását és hallgattam a híreket. Mivel korán sötétedett, este hat 
óra után Horváthék lányát visszakísértem a lakásukra és örül
tem, hogy sikerült a BBC adását meghallgatnom. Meg kell jegy
eznem, hogy a két lányon kívül a rádióhallgatásom alatt senki 
más nem volt a szobában.
Egy hét múlva, a következő vasárnap, ismét átlovagoltam Ma
gyarkeresztúrra, Ez a nap 1944, december 10, volt. Amíg egy 
héttel korábban két lány és én voltunk a szobában, addig most a 
két lány és egy negyven év körüli ismeretlen asszony is jelen 
volt, akiről a bemutatkozás után megtudtam, hogy Dr, Kuszái 
nyilas pártszolgálatos felesége, (Dr, Kuszái szervezte és hajtotta 
végre az ország platinakészletének nyugatra való hurcolását,) 
Kilenc óra tizenötkor bekapcsoltam a rádiót, meghallgattam a 
londoni BBC adását. Ekkor megszólalt Dr, Kuszálné: „Magának 
nem jó a budapesti rádió? Miért hallgatja ezeket a ,,,” Én tovább 
hallgattam a híreket, ezembe sem jutott a rádió kikapcsolása, 
Kuszálné folytatta: „Azért veszítjük el a háborút, mert ilyen ka
tonáink vannak,” Válaszom: „Nem azért, hanem, mert ilyen 
asszonyaink vannak,” A hírek meghallgatása után Kuszálnét ki
kísérve átmentünk Horváthékhoz, majd visszalovagoltam Gyó- 
ró községbe.
Hétfőn végeztem a napi dolgaimat. Estefelé, úgy hat óra körül, 
az egyik utca sarkán megállt mellettem egy húszszemélyes kis
busz, a vezető melletti ülésről kiszólt egy férfi: „-Ismeri Perényi 
Jenőt?” - „-Én vagyok az” - válaszoltam. Erre kiszállt, kezében 
pisztoly, amit rámszegezett és az autóbuszba tessékelt, (Ez az 
ember Séra nevű pártszolgálatos volt, amint azt később megtud-
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tam.) Erre a többi pártszolgálatos is - tizenketten voltak - be
szállt. A buszban úgy kellett ülnöm, hogy a két kezemmel fog
nom kellett az előttem lévő ülés vaskeretét.
Az történt ugyanis, hogy Dr. Kuszálné hétfőn feljelentett a Csepel
ről Beledre költözött, kisbusszal rendelkező, felfegyverzett nyilas 
bandánál. Ez a nyilas banda a beledi kocsma egyik helyiségében 
fogott vallatóra. Mivel én mindent letagadtam, ütlegeléssel foly
tatták a vallatást. Mikor már nagyon fájt az ütlegelés, azt mond
tam, hogy mindent aláírok, csak hagyják már abba. Két napig vol
tam a kocsma egyik helyiségében összeverve, összekötözve. Be
leden még egy tizennyolc év körüh fiút fogtak el (ő civil volt), 
akiről nem tudtam meg, hogy nüért tartóztatták le. A harmadik na
pon egy három és fél tonnás teherautón Budapestre vittek, a fiút is 
összeverve dobták az autó platójára. Nem engedtek a közelébe. 
Láttam, hogy Nyergesújfalu htárában egy erdős részen, leszállítot
ták. Vele együtt Séra és egy nyilas sorkatona is leszállt. Mindket
tőjüknél fegyver volt. Séra a katonával agyonlövette a fiút. 
Ezután lassan Budapestre értünk. Séra a laktanyánál át akart ad
ni a Honvédségnek, azok viszont nem vettek át. Ezután a régi 
székhelyükre, Csepelre vittek, ahol több bunker is volt. Az 
egyikbe belökdöstek, miközben egy nyilas pisztolyt tartott a tar
kómnak. Leérve láttam, hogy összeverve ott több ember is vár
ta a sorsát. Másnap Séra és egy másik nyilas Csepelről a Mária 
Terézia Laktanyába kisért. Itt egy Csányi nevű hadapród őrmes
ter volt szolgálatban, aki nem akart engem átvenni, mert nem 
volt nálam a pisztolyom. Csak hosszas rábeszélés után tette 
meg, miután odasúgtam, hogy ha nem veszel át, akkor ezek 
agyonlőnek engem. Csányi hívta az őrparancsnokot és megpa
rancsolta neki, hogy „ezt a hadapród őrmestert kiséije a nyolccis- 
ba!” Az őrparancsnok egy idősebb, jóakaraté ember volt, aki 
hosszú idő után emberi módon bánt velem. A cella nem volt 
üres, négy amerikai katona volt benne, valószínűleg egy Liberá- 
tor (B-17-es) bombázó repülőgép személyzete lehettek. Ahogy 
elnéztem a négy, körülbelül, 190 cm magas és 80-90 kg súlyú 
katonát, nem látszott rajtuk félelem. Barátságosan fogadtak és 
mutogatással biztattak, hogy ne féljek, mert ők sem félnek.
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Másnap Séra és egy nyilas katona jött értem, hogy átvigyenek a 
Margit körúti katonai fegyházba. Az úton odajött hozzánk egy 
honvéd, aki látta, hogy a nyilasok egy katonát (nem volt rajtam 
rendfokozati jelzés), kisémek valahová. Megkérdezte, hogy ho
vá visznek engem? Választ nem kapott. Ezután villamosra száll
tunk, az előbbi honvéd is jött velünk és tovább faggatta Sérát. A 
nyilasvezér nem válaszolt semmit. Kár, hogy a minket követő 
katonánál nem volt fegyver. A Margit körúti fegyházhoz érve, 
megvárta amig bevisznek.
Befelé menet a fegyház kapujában, a kapuőr tizedes rámkiabált: 
Maga miért nem tiszteleg? Séra válaszolt: Ez egy hadapród őr
mester. A kapuőr: Az nem számít, úgyis felakasztják!
Az átvételnél beírtak a naplóba, úgy emlékszem az 5555-ös szá
mot kaptam. Irány az első emeleten lévő húsz személyes cella. 
Már volt lakója, egy Molnár Tibor nevű körúti lakos, aki a Hira- 
dó Mozi épületében lakott. Molnárt már elítélték, mint politikai 
bűnöst. Ugyanis a körúton cédulákat ragasztott ki, amelyeken 
közölte a lakossággal, hogy ezt a háborút elvesztettük. Egy nyi
las tiszt fogta el és adta át a rendőrnek. Három év fegyházra ítél
ték. így kerültünk össze Molnárral 1944. december 14-én. Meg
kezdődtek a cellaidők. Néha egyedül voltam a cellában, amikor 
Tibort elvitték a raktárba dolgozni, engem pedig az udvarra vit
tek gereblyézni. így ment ez december 22-ig, amikor este 10 
órakor jött a foglár huszonkét letartóztatottal. A két legtávolab
bi priccset magunknak foglaltuk le, a többin pedig úgy aludja
nak, ahogy tudnak.
1944. december 23-án este nyolc órakor jött a foglár: „Perényi 
fogja amije van és jöjjön velem!” Szedtem a holmimat és men
tem a smasszer után. A földszinten egy egyszemélyes cellába 
parancsolt és utánam még három személyt. Állva aludtunk. 
Reggel hét órakor hallottam, hogy kinyik az ajtó, majd a Margit 
körúti fegyház kapuja is. Az autóbusz, amely elvitt minket a 
Margit körút túlsó oldalán álldogált. Oda kellett mennünk és be
parancsoltak a buszba. A szökést az tette lehetetlenné, hogy a 
Csányi nevű hadapród őrmesternek, ő volt az autóbusz parancs
noka, egy kutyája volt. Körülbelül 40-50 személyt szállított a
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busz. Nyolc óra körül indultunk el és mi csak annyit tudtunk, 
hogy nyugat felé megyünk, de nem a főútvonalon, hanem külön
böző mellékutakon. Lassan haladtunk, sokszor megálltunk. 
Végre megtudtuk, hogy Sopronkőhidára megyünk.
Délután 5 órakor érkeztünk, már sötétedő időben a sopronkőhi
dai fegyházba, ahol mogorva, durva smasszerek fogadtak min
ket. Egyetlen apró öröm az volt, hogy Molnár Tibor és én egy 
cellába kerültünk. Utazásunk ideje alatt nem kaptunk sem reg
gelit, sem ebédet, sem vacsorát.
Aznap a már régebben ott lévő politikai foglyok egész nap dö
römböltek a celláik ajtaján. Nem azért, mert nem kaptak enni, 
hanem azért, mert ezen a napon reggel nyolc órakor végezték ki 
kötél által, Bajzsy-Zsilinszky Endrét és rajta kívül még három 
politikai foglyot agyonlőttek. Ezek: Pataki István, Pesti Barna
bás és Kreutz Róbert.

Illyés Gyula egy versében így emlékezett meg Bajcsy-Zsi- 
linszkyről:

Bajcsy-Zsilinszky emlékére

Pulóvert, kucsmát, hócipőt 
Széttestált rabtársai között.
Ment, arcszíne bár a falé 
Szíve dacában, mint a láng 
Egy nép dühe: Azt hagyta ránk!

1944. karácsonyát Molnár Tiborral nem így képzeltük el. 
Cellánkban egy vaságy és két szalmazsák volt. Felváltva alud
tunk: egyik nap a vaságyon, másik nap a szalmazsákon. Felke
lés után a szalmazsákot a vaságy mögé helyeztük, pokrócokkal 
letakartuk, szélére pedig egy pokrócot tettünk hengeralakúra te
kerve. így egy kanapét kaptunk.
Hétköznaponként kilenc órakor egyórás séta, vásámap és ün
nepnap is egyórás séta volt kötelező. Tíz órakor a fegyház temp
lomában Geiszbühl Mátyás fegyintézeti lelkész tartott szentmi-
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sét. Ministránsa Molnár Tibor cellatársam volt, a kántor Zerko- 
witz Péter és Oszkár, előénekesek Szalontay Károly és én. A mi
sén körülbelül százötven személy vett részt. Kezdete előtt egy 
perccel két SS katona által kísérve bejött Kállay Miklós, Ma
gyarország miniszterelnöke, mint politikai fogoly. Tiszteletére 
mindnyájan felálltunk, a miniszterelnök úr fejével bólintott fe
lénk. A mise végeztével ismét bólintott és mi újból felálltunk kö
szöntésképpen. A templom körülbelül kétszáz személy befoga
dására volt alkalmas, szép nagy oltárral, százötven személy ré
szére padsorok, de a három sorból csak az első sorban ülhettek. 
Itt foglalt helyet, a két SS legény között, Kállay Miklós.
1944. január 12. Ezen a napon hozták át a soproni fegyházból 
herceg Odeschalchi Miklóst, a feleségét és a legényét. Bajusz 
Józsefet. Az utóbbi kettőt hamarosan elengedték. Herceg Odes
chalchi Miklós pedig statáriális bíróság elé került. Úgy tudom 
Debrecenben lakott és ott volt egy saját tulajdonú repülőgépe. 
Mivel a szövetségesek már eljutottak Olaszországba, úgy gon
dolta, hogy át tud hozzájuk repülni. Ez nem sikerült, hogy mi 
okból, azt nem tudtam meg. Talán elfogyott az üzemanyaga, 
vagy a rossz időjárási viszonyok akadályozták a repülést, eset
leg a németek észrevették a repülőgépet és leszállásra kénysze
rítették. Az viszont biztos, hogy német fogságba került, majd át
adták a magyaroknak, akik a soproni fegyházba vitték mindhár
mukat. Itt Kőhidán állították statáriális bíróság elé. Szombati na
pon volt a tárgyalás. Mi foglyok nagyon drukkoltunk, hogy ne 
legyen halálos ítélet. Nem sikerült! Kötél általi halálra ítélték, 
végrehajtását vasárnap reggel kilenc órára tűzték ki. Egész éj
szaka a siralomházban volt. Reggel, amikor kivezették az akasz
tófához, odaszólt az iroda előtt álló Almásy Pálhoz: -„Ne félje
tek, nem vallottok velem szégyent!”- Nem is vallottunk.
A sopronkőhidai fegyházban a hárobú után felállított két hősi 
emléktáblán (az egyik a fegyházban a kivégzések helyén van, a 
másik a fegyház kőkerítésének utcai részén) egydül herceg 
Odeschalchi Miklós neve nincs rajta.
Ezen a vasárnapon a szentmise tíz óra helyett tizenegy órakor 
kezdődött. O érte.
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1945. január 25. Ezen a napon volt az én tárgyalásom. A stáb 
biztatott. Megnyíltak, megborotváltak, majd jött az ügyeletes 
smasszer és bekísért a tárgyalóterembe. Az asztalnál a bíró, az 
ügyész és Dr. Török védőügyvéd. A vádlottak padján én ültem. 
A bíró első kérdése az volt: - „Hallgatta az angol rádiót?” - Ami
re azt feleltem, hogy: - „Igen, hallgattam.” - A következő kérdé
se az volt: - „Szidta-e Szálasit és Beregfit - (Beregfi nyilas hon
védelmi miniszter volt) - és a többi nyilas minisztert?” - Erre azt 
válaszoltam: - „Nem szidtam.” - A bíró még több kérdést tett fel, 
például, hogy: - „Elveszítjük-e a háborút?” Ezt követően a ta
nukat kérdezte arról, hogy hallották-e azt, hgy szidtam Szálasit 
és Beregfit? Erre a kérdésre Kuszálné igennel felelt, ugyancsak 
igenlő választ adott Nagy, a magyarkersztúri bíró, holott mind
össze egyszer jött be a szobába egy-két percre, a többi időt az is
tállóban töltötte, tehát nem hallhatott semmit. Nagy bíró lánya 
ugyanerre azt felelte, hogy semmit nem hallót. P ^ter Eleonórát 
is megkérdezték, az ő válasza is nemleges volt. így 2:2 lett az 
arány. Az ügyész ezután megkérdezte Pajter Eleonórát, hogy 
szereti-e a vádlottat? - Amire ő: - „Igen”. A bíróság ezek után 
Pajter Eleonóra vallomását elfogultság miatt nem vette figye
lembe. Rövid szünet után kihirdették az ítéletet. Négy év fegy- 
ház!
A szomszéd szobába volt bezárva Tix Miklós zászlós és Siveri 
De Operco, az olasz követség tisztviselője. Siveri, amikor kisér
tek vissza a tárgyalóteremből - látva mosolygós képemet - meg
kérdezte: - „Hány év?”- Mondom - négy év. O tört magyarság
gal azt mondta: - „ Az mindegy, hogy egy vagy tizenöt év, csak 
halál ne legyen”. Arról mi is meg voltunk győződve, hogy akár 
csak egy év börtönbüntetést sem fogunk letölteni.
1945. február 26. Először mentem gyengélkedőre, ahová két 
módon lehetett eljutni. Először úgy, hogy - amennyiben az em
ber még nem volt elítélve - szólt a smasszemak, hogy kisérje őt 
az orvoshoz. Ez esetben a smasszer ott helyben megvárta, amig 
az orvos megvizsgálja és gyógyzert ad, majd visszakiséri a cel
lájába. A másik mód az, hogy a smasszer minden reggel beszól 
a cellába: - „Ki jelentkezik gyengélkedőre, ki beteg?” - Ezután
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a jelentkezőket elkíséri az ovoshoz és megkérdezi, mikor jöhet 
értünk. A megadott időpontra visszajön és visszakisér minket a 
cellába. Miután tegnap megkaptam az ítéletemet és meg is vol
tam fázva, ma már jelentkezhettem gyengélkedőre. Az orvosi 
rendelő nem a fegyház épületében, hanem egy mellette álló ház
ban volt. Ebben elhelyeztek körülbelül hetven női és férfi védő
őrizetest is. Ezek között volt felsőházi tag, például gróf Ester
házy Móric, dr. Erdődi Harrach Tihamér, a híres színész Jávor 
Pál stb. és más olyan személyek, akik a nyilas rendszer ellensé
gei voltak.
Az orvos szintén politikai fogoly, dr. Vályi-Nagy Tibornak hívták. 
A smasszer az orvosi rendelő előtt lévő padra ültetett, majd el
ment. Alig ültem ott egy-két perce, amikor odaült mellém Jávor 
Pál és megkérdezte, hány éves vagyok, hogyan kerültem ide ilyen 
fiatalon? Az apám sem kérdezhette volna nagyobb szeretettel. El
meséltem miként zajott a tárgyalásom és, hogy hűtlenség bűntet
te miatt négy évi fegyházra ítéltek. Részletesen elmondtam neki 
mindent. Ezután bementem az orvoshoz, aki nem sokkal volt idő
sebb nálam. Tudta milyen „beteg” vagyok és olyan gyógyszert is 
adott, mondván, hogy két nap múlva jöjjek vissza. Jávor még ott 
ült a pádon és aggódva kérdezte: „Ugye nincs nagy baj?” Meg
említettem, hogy két nap múlva vissza kell jönnöm.
Jávor védőőrizetes volt, ami azt jelentette, hogy van ugyan zár
kájuk, de nem volt kötelező egész nap benne tartózkodni, hanem 
egy nagy teremben lehettek. Jávor bemutatott engem az ott sétá
ló és beszélgető védőőrizeteseknek. Itt tudtam meg, hogy dr. Er
dődi Harrach Tihamér az egyetlen ember a fegyházban, akinek 
rádiója van. Almásy Pál is tőle tudja és adja tovább a „szellemek 
mondják” eseményeket.
1945. január 28. Már megszoktuk Tiborral a cellánkat, amikor 
nyílt az ajtó és beszólt az ügyeletes kulcsár, hogy: - „Perényi, 
szedje össze a holmiját és jöjjön velem!” - Tiborral egymásra 
néztünk és szó nélkül mentem a kulcsár után. Felkisért az első 
emeletre és egy üres cellába lökött. Félóra múlva újra jött és 
meghozta új cellatársamat: Németh László huszonöt éves, na
gyon elkeseredett győri fiút. O a győri vagongyárban dolgozott.
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ahol munkája mellett a József Attila Körben tartott irodalmi elő
adásokat, verseket és elbeszéléseket írt és előadott. A József At
tila Kör vezetője Stelzer Lajos, harminc éves győri fiatalember 
volt, akit a kulcsár az előző cellámba, volt cellatársam. Molnár 
Tibor mellé zárt.
Németh László november elején vonult be katonának, mint kar
paszomány os (érettségizett), Sporonba. Január közepén a nyila
sok letartóztatták. Kihallgatták, majd egy rendőrségi fogdába 
zárták. Innen január 30-án átszállították a sopronkőhidai fegy- 
házba: Rajta kívül Stelzer Lajost és még tizennégy embert, ti
zenkét férfit és két nőt.
Németh Laci édesanyjával és nővérével lakott Győrben. A sop
roni rendőrségi kihallgatások után támadt olyan érzése, hogy 
megölik. Próbáltam vigasztalni, mondtam neki, ne tartson sem
mitől, hiszen még tárgyalása sem volt. O egyre csak azt hajto
gatta, hogy Szálasitól nem fog kegyelmet kérni. Nem tudtam őt 
ettől a gondolattól eltéríteni.
Gyengélkedőre mentem, itt mindent elmondtam Jávor Pálnak. 
Kétségbe esett és a továbbiakban némán ültünk a pádon. Azon 
gondolkodtunk, hogyan lehetne Lászlót megmenteni.
Jávorral két-három naponként találkoztam az orvosi rendelő 
előtt. Mindig hozott nekem valami ennivalót, süteményt, almát, 
körtét stb. Szomorúak voltunk. Lacit az sem vigasztalta, hogy 
vittem Jávortól kapottakból neki is.
1945. február 6. Ezen a napon kezdődött és be is fejeződött a 
győriek tárgyalása. Egész nap izgultunk, a gyengélkedőn Jávor
ral másról sem beszéltünk, mint a győriekről. Este felé kisérte 
be Lacit a kulcsár. Nagyon el volt keseredve, mert a tárgyaláson 
mindkettőjüket halálra ítélték. Betartotta a szavát, nem kért ke
gyelmet, Stelzer igen. A tárgyaláson, amikor erre került sor, La
ci hangosan vágta oda a bíráinak: - „Nekem Szálasitól nem kell 
kegyelem!” - Megmondta az ügyvédjének is. Akirendelt ügyvéd 
azonban mindkettőjük számára kegyelmet kért.
A Sopronból áthozott tizennégy embert, négytől tizenöt évig ter
jedő fegyházra ítélték. Ennél a bíróságnál nem volt fellebbezés. 
Ezen az éjszakán nem aludtunk. Szörnyű volt. Laci nagyon el



242 Gödi Almanach

volt keseredve, nem sírt, csak nagyon szeretett volna élni. Bíz
tattam őt, hogy nem olyan gonoszok ezek, hogy megöljenek. 
Lassan múltak a napok. A negyedik nagy után már kezdett hin
ni. Egyre jobban bízott, hogy élni hagyják, de a kilencedik na
pon eldőlt, hogy kivégzrk.
1945. február 16. Ekkor - mint máskor is - reggeli után mentünk 
az egy órás sétára. Mindenkinek a cellatársával kellett sétálnia, 
egymással beszélgethettünk, de az előttünk menőkkel és az utá
nunk jövőkkel nem volt szabad szót váltanunk. így vagy egy
mással beszélgettünk, vagy szótlanul sétáltunk. Amikor kijöt
tünk az udvarra, a kijárati ajtóban mindig állt valaki a stábból. 
(A stáb fogalma alatt azokat a politikai foglyokat értettük, akik 
az irodásban dolgoztak.) Most Almásy Pál állt ott és nézte a sé
tálókat. Az egyik kör után, elhaladva Almásy mellett, ránéztem 
és a szeméből kiolvastam, hogy mindkét elitéit kegyelmi kérvé
nyét elutasították. Valószínű, hogy Laci is látta Almásy arcát, 
mert ettől kezdve nem szólalt meg. Rettenetes nyomás neheze
dett ránk. Fenn a cellában az utolsó negyedórában sem beszél
tünk. Körülbelül tizenöt perc múltán - egymás mellett ültünk az 
ágyon - jött a legrondább smasszer és beszólt: - ,JSÍémeth! Jöj
jön!”- Egymásra néztünk, megcsókoltuk egymást, majd elment. 
ÖRÖKRE. Mindketten tudtuk, hogy miről van szó. Lekisérték a 
siralomházba, papot azonban nem kapott. Nem törődtek már 
ezek ezzel sem. Almásy Pál ekkor a sarkára állt és megmondta 
a feletteseinek, hogy a politikai foglyok között van Jambrich 
atya, akit aztán elhoztak és aki bement a siralomházba, majd el
kísérte Lászlót az utolsó útjára.
Stelzer Lajos sem kapott kegyelmet. A siralomházban még a bú
csúlevelét írta, amikor az egyik hóhérsegéd rákiabált: - „Sies
sen! Meddig várjak?!” Az ítéletvégrehajtáson nem volt ott az 
ítéletet meghozó hadbíró, így a kegyelmi kérvény elutasítását 
nem is olvasták fel. Hóhér sem volt, csak megbíztak egy 
smasszert, aki 25 Pengőt kapott a „munkájáért”.
Engem visszaköltöztettek a régi cellámba. Tibor elmesélte Stel
zer életének azt a részét, amikor igaz, hogy ő volt a József Atti
la Kör elnöke, de nagyon ritkán ment el az előadásokra és nem
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tudott arról, hogy a németek kitelepítik a győri vagongyárat Né
metországba. Én pedig elmeséltem Németh utolsó napjait. 
Továbbra is eljártam a gyengélkedőre és elmeséltem Jávornak 
Németh Laci ügyét. Ahogy teltek-múltak a napok, úgy nőtt köz
tünk a barátság. Volt, hogy teával és süteménnyel várt, volt hogy 
szalámit meg kekszet hozott, vagy almával kínált. Amikor el
mondtam neki a két győri fiú kivégzését, szörnyen elkeseredett. 
A stáb állománya kiütéses tífusz elleni oltást kapott. Másnap fer
tőtlenítő járőr jött a fegyházba, a folyosókon és a cellákban vé
gezték munkájukat. A foglyokat kopaszra nyírták és fertőtlení
tették, megfürösztötték.
Csáktornyáról ötvenhat férfit és két nőt hoztak. Legnagyobb bű
nük az volt, hogy támogatták a partizánokat. Legtöbbjük horvá
tul beszélt. A csendőrök előzőleg csúnyán összeverték őket. Két 
pap is volt köztük, akik szerettek volna misét mondani, ám 
Frisch főhadnagy (az őrosztály parancsnoka) ezt nem enged
élyezte. Ezen a napon került Sopronkőhidára Arany Imre ajka- 
rendeki plébános is.
1945. február 28. A vesztegzár miatt elmaradt a vasárnapi szent
mise, ezen a napon kezdte meg adását a budapesti rádió és ugya
nekkor kezdte megrajzolni a „Vesztegzár a Grand Hotel Sitiben” 
című képeit Révay Kálmán.
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Megtudtam a letartóztatott veszprémi papok névsorát: 
Mindszenty József megyés püspök, dr. Langmár Lipót kanonok, 
dr. Lékai László szertartó (a későbbi esztergomi érsek bíboros), 
dr. Medgyesi-Schwarz Róbert kanonok, dr. Solymár István lel
kiigazgató továbbá még 17 szeminarista kispap.

Vasárnap, mise előtt megtudtuk, hogy újabb 29 politikai foglyot 
hoztcik Csáktornyáról, ahol őket is megverték a csendőrök. Szá
mukra is fertőtlenítéssel és fürdetéssel kezdődött a sopronkőhi
dai fogság. Köztük volt Tratnyi Mária, 17 éves gimnazista lány, 
a partizánok nagy egyénisége. Reggel Dallos Györgyöt, az 
Egyesült Izzó magas beosztású vezetőjét a kulcsár felakasztva 
találta a zárkájában. Dr. Harsány! Jenő és dr. Vályi-Nagy Tibor 
orvosok rohantak Dallos cellájába, levágták a kötélről, injekciót 
adtak, de nem tudtak rajta segíteni. Dallos az Egyesült Izzó ku
tató laboratóriumáníik volt a vezetője. Nagyműveltségű, tudós 
ember volt, Szent-Györgyi Albert köréhez tartozott. Búcsúleve
lét dr. Török Adorjánnak írta. (dr. Török a politikai foglyok ügy
védje volt.) Sorsa annál is inkább tragikus, mert - mint délután 
értesültünk róla - találmányaira való tekintettel szabadlábra 
akarták helyezni. Sajnos egyedül hagyták a cellájában.

1945. március 1.
A nyilas bíróság ellenőrt kapott Barcsay Ákos csendőr alezredes 
személyében. Mindennel elégedetlen volt, kevesellte a kivégzé
seket. Elhíresült mondása volt: „így kiszáradnak a bitófák!”
A stáb állománya a következőkből állott: Almásy Pál, Révay 
Kálmán, Zerkowitz Péter, Zerkowitz Oszkár, Milasin István, 
Csűrös Lajos, dr. Kockás Ferenc és most egy fővel szaporodott. 
Kovács Gyula személyében.
Március 2-án halt meg mellhártyagyulladásban Zsebeházy La
jos, ugyanezen a napon szabadult Jambrich Oszkár ciszter atya. 
Március 4-én tizenegy órakor megszólaltak a szirénák: a győri 
pályaudvart és Sopront bombázták.
Március 5-én az előző hónap 26-án behozott öt fegyveres nyilas 
rablót külön táborba vitette Barcsay Ákos csendőr alezredes.
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Március 7-én híre jött, hogy itt van a harctéri alkalmasságot fe
lülbíráló bizottság, amely nemcsak a tiszteket és az őrlegénysé
get, hanem az el nem ítélteket is felülvizsgálja. Mehetnek har
colni. Nem értek el nagy sikert.
Március 10-én két fiatal jehovista, Dely József és Lajos került a 
vádlottak padjára. A vád velük szemben: „Katonai szolgálat 
megtagadása” volt. József, az idősebbik 24 éves elmúlt. A tör
vény szerint, ha valaki a katonai szolgálatot megtagadja és nagy
korú, úgy halálra lehet ítélni. Amennyiben viszont még nem 
nagykorú az illető, akkor vele ezt nem lehet megtenni. Március 
19-én reggel 6 órakor kisérték a két testvért ítélethirdetésre. 
Dely Józsefet halálra ítélték, az ítéletvégrehajtást a szülővárosá
ban Sárváron kellett végrehajtani, elrettentő példaként a főtéren, 
nyilvánosan. Sok ember volt jelen. A rend biztosítására katona
ságot rendeltek ki, akikből sorfalat állítottak. Mivel a hóhér 
egyedül volt, a katonaság parancsnokához fordult segítségért. A 
nyilas parancsnok odament a sorfalat álló katonák egyikéhez, 
Vizer Andráshoz és parancsot adott neki, hogy segítsen a hóhér
nak. Vizer ezt a parancsot megtagadta és ott helyben főbe lőtte 
magát. Ilyen példa is ritkán akadt. Büszkék voltunk rá. A fiata
labb Dely 15 évi fegyházat kapott.

Pénteken volt a húsvéti gyónás. Páterünk, Geiszbühl Mátyás el
mondta, hogy a pécsi megyés püspököt a nyilasok a palotájában 
agyonlőtték, Serédy Jusztinián hercegprímás pedig háziőrizet
ben van.
Az este írással, beszélgetéssel és főleg egyházi énekek éneklésé
vel telt el. Az Atya engedélyt szerzett, hogy a szomszédos, üre
sen álló épületszámyba harmóniumot vigyenek és ott a politikai 
foglyok énekpróbát tarthassanak, készülve a vasárnapi misére, 
amikor Máté passióját énekeljük.
Révay Kálmán szorgalmasan rajzolt. Albumot készített, amelyet 
1946-ban kinyomtattak és kiadtak. 1950-ben azonban indexre 
tették és bezúzták, Révayt pedig kivégezték.
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/{ sopronkőhidai mártírok névsora

1944. december 21. 
1944. december 24.

1945. január 9.

1945. január 15. 
1945. január 21.

1945. február 16.

1945. február 26. 

1945. március 2. 

1945. március 13. 

1945. március 15.

Deutsch József (golyó) 
Pataky István (golyó) 
Fächer (Pesti) Barnabás 

(golyó)
Kreutz Róbert (golyó) 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 

(kötél)
Fisch Emil (kötél)
Topa János (kötél) 
Kádár-Klein Elek (kötél) 
herceg Odescalchi Miklós 

(kötél)
Németh László János 

(kötél)
Stelczer Lajos (kötél) 
Dallos György 

(öngyilkos lett) 
Zsebeházi Lajos 

(rabkórházban, tbc) 
Dely József (nyilvános ki

végzés Sárvárott)
Ordas Pál (kiütéses tífusz)

A németországi „halálmenet” közben a Gestapo 
kivégezte a Melkben megkísérelt szökés miatt 

Farkas Imre tart. zászlóst, tanítót és 
Gombocz Zoltán Csáktornyái kereskedőt 

Persenburg mellett 1945. április 5-én.
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Révoy Kálmán,e rajzok készítője

A bravúrosan rajzoló Révay 
Kálmán 1946JDan megjelent, majd a forga
lomból később kivont, portrékkal teli bör
tönnaplója, a Hotel Siti bemutatását így 
kezdi: „Rózsaszínű szemüvegen át mutatom 
be ebben a könyvben a büntetőintézetet. A 
nyilas rabság és német pokol borzalmainak 
felidézését hivatottabbaknak engedtem át. Én 
a mosolyt akartam megörökíteni, amely a 
nyilas rabság elviselését lehetővé tette.”

. . .  aki a siMöc'n a szellemi táplálást végzi, 
Geiszbühl M á t y á s  iegyifit. lelkész Jávor Pál
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Délelőtt nagy cirkusz keletkezett gróf Esterházy Móric szemé
lye körül, Patzenhoffer Herbert, az Ácsi Cukorgyár igazgatója 
40 kg cukrot hozott, gróf Esterházy részére, ami neki, mint cu
korrépa termelőnek járt. Esterházy a cukrot és ideszállítását 
megköszönte, majd szétosztotta rabtársai között. Eltelt majdnem 
három óra, jött a parancs, hogy a kiosztott cukrot össze kell 
szedni, nem szabad a raboknál hagyni. Mondanom sem kell, 
hogy a szétosztott cukrot már nem sikerült összegyűjteni.

Gróf Eszterházy Móric
(Pusztamajk, 1881. április 27. - Bécs, 1960. június 28.)
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Március 14-én délelőtt a főnyilasok Barcsay és Domonkos, 
szemlét tartottak két szobában és mindkettőben rendetlenséget 
találtak.
Veress Lajos (vezérezredes) és Kúthy László (ezredes) ítélete 
jogerőre emelkedett.
Csáktornyáról újabb fogoly szállítmány érkezett, 21 férfi és 7 nő, 
velük elértük a 223-as összlétszámot.

Március 15-én nekünk szentmise volt. Orgonaszó mellett egyhá
zi énekeket énekeltünk kórusban, bízva a jövőben.
A bíróknak és az Írnokoknak külön ünnepély volt, amelyen Do- 
minich hadbíró őrnagy, a bíróság vezetője szónokolt a magyar 
szabadságról.
Ordas Pál gépészmérnök, vizsgálati fogoly, a soproni hadikór
házban hastífuszban meghalt.
Délben Bécset hatalmas légitámadás érte. A bombák robbanása
it idáig lehetett hallani.
Március 17-én ebéd után Zerkowitz Péter és Almásy Pál politi
kai foglyok Geiszbühl Atyával megbeszélték, hogy engedélyt 
kémek Dominich hadbírótól arra, hogy a virágvasárnapi szent
misén éneklendő passiót töbször is gyakorolhassuk a templom
ban. Geiszbühl Atya rendelkezésünkre bocsátotta a szertartás
könyvet és Dominich is beleegyezett, hogy többször átmehes
sünk a templomba próbálni.
Éltünk is vele.
Március 19-én, szombaton, az a hír terjedt el, hogy az őrosztag
ból 40 embert kell kijelölni ismeretlen feladatra. Később kide
rült, hogy a kiválasztott legénységnek razziáznia kell.
Délelőtt az őrosztag szolgálatvezetőjét. Takács főtörzsőrmestert, 
letartóztatták, mert előző este lerészegedett és botrányosan vi
selkedett.
Fél tizenegykor szentmisére mentünk. Itt tudtuk meg, hogy her
ceg Montenuovo Nándor védőőrizetes és a német őrség között 
erős nézeteltérés volt. Később a német őrparancsnok kihallgatta 
Montenuovot, majd visszaküldte a cellájába. Montenuovo Do- 
minich-hoz fordult, ő azonban a panaszt elutasította.
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Herceg Montenuovo Nándor 
földbirtokos, felsőházi tag (1888 -1951)

Ebéd után Almásy és Révay átmentek a védőőrizetesekhez (Al- 
másyék ekkor már, mint a stáb tagjai, szabadon járhattak a bör
tön belterületén) akik a Montenuovo ügy miatt nagyon meg vol
tak ijedve, de Almásyék két kávé mellett megnyugtatták őket, 
1945. március 22-én két növendék volt a szenzáció. Az első Tost 
József méneskari százados, Tost Gyula repülő alezredesnek, a 
kormányzó volt számysegédjének az öccse. Hűtlenség vádjával 
került be hozzánk, miután már egy hónapja volt letartóztatva 
Győrben. Érkezése után azonnal kihallgtásra vitték, majd dél
után újra. Igen jókedélyű embernek látszott. Bátyja halálának 
körülményeit így adta elő: Amikor a Kormányzó elhagyta a vá
rat, Tost Gyula is útrakészen állt mellette. Az utolsó pillanatban 
a Kormányzó visszaküldte valamiért, de mire visszatért, már
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nem tudott beszállni, mert az autó éppen elindult. Erre ő felkap
ta a podgyászát és futott a garázs felé. A Kormányzó megállítot
ta az autót, kiszállt és rákiáltott Tostra, aki visszaintett és tovább 
futott. Elve többé nem látták. Öccse egy hét múlva látta holttes
tét: fején kötés, amelyen a kojwnyánál három helyen volt vérszi
várgás. így feltehető, hogy nem lett öngyilkos, hanem lelőtték. 
Vattay Antal altábornagy, a testőrség parancsnokának előadásá
ban az eset úgy történt, hogy október 16-án - amikor a Kor
mányzó már a Hatvány palotában volt - ebéd után Horthy át- 
küldte Tostot a másik szobába szivarért. Röviddel ezután onnan 
egy dörrenést hallottak, átrohantak és ott találták Tost Gyulát a 
padlón; főbelőtte magát.
A másik szenzáció Görgey Vince (volt hivatásos katonatiszt, 
akit a poütizálás miatt eltávohtottak a hadseregből, később nyi
las újságíró lett) letartóztatása és Sopronkőhidára szállítása volt. 
A szenzáció az ideszáUítás mikéntjéből áUt. Görgeyt német 
egyenruhában hozták be, bár egy csendőrköpenyt adtak rá, hogy 
ne látsszék a német uniformis. Bevonulásakor még az őröket is 
arccal a fal felé fordították. Később kórházba került, ott is nagy 
izgalmat keltett ennek a nyilasnak a megjelenése. Szombathelyi, 
aki szintén Sopronkőhidán volt, úgy jellemezte őt, hogy „Egy 
aljas gazember”.
Március 27. Az orvosok: dr. Rakosovszky (ő nem politikai fo
goly) és Vály-Nagy Tibor megállapodtak abban, hogy a halálra 
ítélt dr. Harsányi Jenő orvos kivégzését megakadályozzák, dr. 
Harsányinak beadnak egy nagy adag tejinjekciót, amitől magas 
láza lesz és kiütéses tifuszra utaló jegyeket fognak diagnoszti
zálni. így is történt. A magas láz miatt az ítéletet nem lehetett 
végrehajtani. Másnap pedig már gyalogmenethez kellett sora
koznunk Sopronkőhida elhagyására, ezért sem lehetett dr. Har- 
sányit kivégezni.
Március utolsó vasárnapján délelőtt fél tizenegykor fegyelme
zetten és örömmel menünk a templomba. Sokan voltunk, nem 
maradt senki a cellájában. A mi cellánkból mind a ketten aktiv 
részesei voltunk az ünnepi szentmisének. Molnár Tibor minist- 
rált, én pedig a passióban énekeltem Judás és Kleofás szerepét.
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Megszólalt a csengő, a sekrestyéből kijött Geiszbühl Atya és mi- 
nistránsa, a karzaton a két Zerkowitz (Oszkár és Péter) megszó
laltatták a harmoniumot, majd Szalontay Károly Jézus szerepé
ben elkezdte a passiót, mi, a további szereplők is bekapcsolód
tunk. A mise végén elénekeltük Boldog Asszony Anyánk kezde
tű éneket és a Hinmuszt. Ezután mindenki, emelkedett érzéssel 
és boldogan jött ki a templomból. Szép délelőtt adatott nekünk. 
Ha tudtuk volna, hogy ez az utolsó sopronkőhidai vasárnapunk, 
akkor sem csinálhattuk volna jobban.
Március 28-án 10 órakor Végvári szakaszvezető kiadta a paran
csot a reggeli sétájukat végzőknek és a cellájukban tartózkodók
nak, hogy csomagoljanak, a holmijukkal együtt négyesével so
rakozzanak az utcán. Készüljön fel mindenki, mert rövidesen in
dulunk Mauthausenba.
Az utasítás kihirdetése után Végvári szakaszvezető Dálnoki-Ve
ress Lajossal a „H” épületbe ment és az ottlévő üres cellák egyi
kében megbújtak. Végvári jól tudta, hogy a „H” épület összekö
tő részében a cellák eredetileg is üresek voltak, így választották 
el a politikai foglyokat a köztörvényes bűnözőktől. Végvári 
megszerezte az üres cellák egyikének kulcsát és Dálnoki-Veress 
Lajossal itt bújtak meg, amig a menet el nem indult. Ezt követő
en elhagyták a már őrizetlen fegyház területét és sikeresen haza
érkeztek. A nagy sürgés-forgás közepette Dálnoki-Veress Lajo
son kívül több politikai fogolynak is sikerült megszöknie, illet
ve elbújnia a „H” épületben.
Mi, Molnár Tiborral visszamentünk a cellánkba - amit először 
nem zártak ránk - zsákba raktuk a tartalék ennivalót, a pokróco
kat, két-két darabot, ügyesen összetekertük és kimentünk az ut
cára, ahol beálltunk a sorba. A mi négyesünk: Molnár Tibor, Ru- 
zicska. Petényi és én, előttünk Csűrös, Tix, Lőcsei, Oláh. 
Visszatérve dr. Harsányira, őt az orvos kollégái rövid idő alatt 
megszabadították magas lázától, hogy képes legyen menetelni. 
Amikor a menetoszlop összeállítói úgy vélték, hogy mindenki 
beállt a sorba, a létszám megállapítása nélkül elindították a me
netet Fertőrákos irányába. A menetoszlopban elől a nők (78 fő) 
meneteltek, utánuk a férfiak haladtak. 20 km megtétele után.
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egy arra alkalmas helyen, az SS-ek megszámolták először a nő
ket, majd a férfiakat. Az ismert volt még előttünk is, hogy a me
netben 78 nőnek és 382 férfinak kell lennie. A létszám ellenőr
zéskor a női létszám megvolt, de csak 369 férfit számoltak. Az 
SS legények azonnal jelentették parancsnokuknak, az ober- 
scharrführemek (SS rendfokozat= törzsőrmester), hogy Dál- 
noky-Veress Lajos és még 12 fő hiányzik. Az oberscharrführer 
ordítozott, fenyegetőzött és szidta a magyar őrséget. A menet
oszlop tulajdonképpen a német SS és a magyar őrosztag kettős 
felügyelete alatt volt. A magyar őrosztag, amelynek Frisch fő
hadnagy volt a parancsnoka, 31 főből állt. Ez a létszám állandó
an apadt úgy, hogy a menet végére (Bemau) már csak a főhad
nagy maradt. Az SS-ek közül is le-lelépett egy-kettő. 
Beletörődve a hiányba, a menetoszlopot végülis elindították. A 
menet alatt mindig az történt, amit az SS akart, annak ellenére, 
hogy az út kezdetén még a magyar őrosztag volt létszámfölény
ben.
A bíróság tagjai és az irodai személyzet más útvonalon haladt. 
Naponta 20-25 km-t tettünk meg, étien, szomjan, még a testi 
szükségleteink elvégzését is csak ritkán engedélyezték. Kismar
ton után letáboroztunk és felkészültünk az éjszakázásra. Cella
társammal, Molnár Tiborral - kettőnknek négy pokrócunk volt - 
összebújva, egymást melegítve töltöttük el az éjszakát. Ezen a 
hajnalon egy újabb létszámellenőrzés során az SS-ek rájöttek, 
hogy 12 ember sikeresen megszökött. Ennek azonban nem lett 
következménye. Korán reggel indultunk el, a menet alatt mindig 
történt valami különleges és volt olyan is, amelyik tragikusan 
végződött.
Napközben a menet elejére ért Stadfer sajtkereskedő több lo
vaskocsival, amelyek tele voltak sajttal. A sajtokat azonban nem 
nekünk hozták, mi azokból nem kaptunk.
A főutak telítve voltak katonai menetoszlopokkal és menekülő 

polgári lakosokkal, mintha egyirányúvá tették volna az országu
tat, mindenki nyugat felé haladt. Valóságos népvándorlás zajlott 
Ausztria útjain. Minket is hajtottak nyugat felé, de nem a főuta
kon, hanem a kisebb forgalmú mellékutakon. A mi menetünk
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azonban nem menekülés volt nyugat felé, hanem egy vánszorgó 
halálmenet. Néha mi is megtettünk néhány kilométert a főútvo
nalon, ahol menekültekkel teh platós-ponyvás teherautók előz
tek meg minket.
Ausztriában, valahol Bécs külső részén, egy tér kevésbé forgal
mas oldalán, hosszabb időre megálltunk. A téren emberek jártak, 
közlekedtek a villamosok és gépkocsik. Azon a téren észrevet
tem egy embert, aki beszélt az egyik smasszerral. Szóltam Ru- 
ziscskának, hogy ez a bécsi járókelő nekem nagyon ismerős. Ez 
az ember rövidesen elindult felénk, úgy látszott, mintha ismerőst 
keresne. Jött felém, megállt előttem és azonnal észrevette Ru- 
zicska Emilt (Ruzicska világot járt labdarúgó, majd edző, letar
tóztatásáig egy NB-I-es footballcsapat edzője volt). Ezután 
azonnal az SS őrhöz ment, beszélt vele, majd visszajött hoz
zánk. Barátságosan üdvözölte Emilt, láttam, hogy legszíveseb
ben megölelték volna egymást, Emil is barátian üdvözölte Kiss- 
Horváth-ot, mert ez volt a bécsi járókelő neve, és bemutatott ne
ki engem is, mint a , JJunakeszi Magyarság” football csapatának 
volt játékosát. O mondta, hogy , JCiss-Horváth vagyok”, erre én: 
A Wundermannschaft balösszekötője ugye? Ismertem ezt az 
osztrák csapatot, fel tudtam volna sorolni még az összeáUítását 
is. Majdnem egy órán át beszélgettünk, ami nagyon gyorsan el
telt. Mi elmondtuk, hogy a nehezén már túl vagyunk, ő pedig in
tett, hogy nagyon vigyázzunk magunkra. A búcsúzásnál a kézfo
gáskor, a kezünkbe csúsztatott pár száz német márkát. Az SS őr 
egész idő alatt nem nézett oda.
Melk városán keresztül haladva az út, amelyen mentünk és a há
zak előtti palánkkerítés közötti távolság nem volt több egy mé
ternél. Azt viszont, mi az úton haladók nem láthattuk, hogy a pa
lánk mögött mi van. Elméltileg a szökés lehetősége nem tűnt 
kockázatosnak. Ezt gondolta két Csáktornyái fogolytársunk: Far
kas Imre és Gombocz Zoltán is, akik kiugrottak a sorból és be
mentek egy üresnek vélt házba. Melkben sok ház látszott üres
nek, mivel a polgári lakosság elég nay számban menekült el 
nyugat felé. Az a ház azonban, amelybe Farkas és Gombocz be
ment, nem volt üres, hanem egy náci pártház volt, tele SS-ekkel
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és pártfimkcionáriusokkal. Ezek azonnal letartóztatták őket, 
mert tudták, hogy az úton SS felügyelet alatt magj ar politikai 
foglyok menete halad és valószínűsítették, hogy azok közül va
lók. Átadták őket az SS őrség parancsnokságának, az ober- 
scharrführemek, aki puskatussal verte a két fiút. Már ahg álltak 
a lábukon, amikor a menet elejére értek. Közben a menetet meg
állították és kínzásul az elől menetelő nők csomagjait a nyakuk
ba akasztották és így meneteltették őket több kilométeren ke
resztül. Órákon át haladtunk így, amíg este nem lett. Molnár H - 
borral igyekeztünk magunknak olyan fekvőhelyet készíteni, 
amelyen kialhatjuk magunkat (négy pokróc, két köpeny). Körül
belül tíz óra tájban több géppisztoly sorozatot hallottunk, ami 
azt jelentette, hogy Farkas Imrét és Gombocz Zoltánt agyonlőt
ték. Sajnáltuk őket Ez a Duna menti Pochlam-i kompkikötő kö
zelben lévő erdőben történt Holttestük talán még ma is ott fek
szik egy kis gödörben vagy az avar által betakarva.
1945. április 6-án reggel rövid menetelés után elértük a Duna 
legszebb szakaszát Student-et, amikor kis sebességgel magyar 
rendszámú személygépkocsi előzte meg a menetoszlopunkat. 
Magasrangú katonatisztek ültek benne. Közülük az eg>ik Al- 
másy Pál alezredes után érdeklődött. Amint azt később megtud
tuk, a gépkocsiban a Haditechnikai Intézet tisztjei utaztak, akik 
együtt szolgáltak Almásyval. Amikor az érdeklődő tiszt meglát
ta Almásyt, csak annyit mondott neki hangosan, hogy mindenki 
hallja: ,Pah, neked volt igazad!” Ezután a gépkocsi magasabb 
sebességfokozatra kapcsolva elporzott.
Volt egy pohtikai fogolytársunk: Berger Sándor. Hogy miként 
került közénk, azt senki nem tudta a rabok közül. Úgy' gondol
tuk, ha számára Kőhida a legbiztonságosabb hely. ám legy en. 
Bergemek spanyol menlevele volt, azért vakon hitte, hogy ez őt 
megvédi. Almásy, mint az irodán dolgozó írnok, mondta, hogy' 
Bergemek már Sopronkőhidáról szabadulni kellett volna, mivel 
az ügye elindulásunk napjáig nem került tárgy alásra. így mint 
vizsgálati őrizetes, velünk menetelt. Ezt a körülbelül 160 cm 
magas és mintegy ötven kilogramm súlyií, szikár zsidóembert, 
akinek Budapesten a Váci utcában volt cipőboltja, az SS-ek szó
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szerint kip>écézték, ütötték, verték, ráakasztottak különböző cso
magokat, hogy cipelje. Egy délután megálltunk a Duna partján, 
ahol szegény Bergert tovább kínozták. Állt ott egy vastag fűzfa, 
amelyhez Bergert úgy kötözték oda, hogy a hosszú kötél egyik 
végét a fa derekára erősítették, a másikat pedig Berger kaijára 
kötötték. Bergemek a fa körül kellett futnia, miközben a SS em
berei röhögve ütlegelték és gyorsabb futásra bíztatták. Szóra
koztak. Berger közben néha-néha tiltakozott, erre azonban csak 
ütlegelés volt a válasz.
Miután Berger Sándor már nem bírta tovább, agyonlőtték. Más
nap reggel az irodai felszerelést szállító szekér kocsisán láttuk 
Berger télikabátját.
Tovább folytattuk utunkat Mauthausen felé. A hadbíróságnak az 
volt a célja, hogy átadnak minket a mauthauseni tábor parancs
nokságának. Dominich Vilmos hadbíró őrnagy, a bíróság veze
tője Almásyval, Makayval, Zerkowicz Péterrel és Oszkárral - 
mint írnokokkal - magyar és német nyelven megiratta a foglyok 
névjegyzékét. Mivel írógépet is hozott magával a stáb, így a 
névjegyzék több p>éldányban készült, amelyből Almásy eltett 
magának egyet-egyet. A névjegyzékkel Dominich őrnagy, 
Frisch főhadnagy és az SS oberscharrführer elmentek a mautha
useni táborparancsnokságra, hogy elintézzék a magyar politikai 
foglyok átadását-átvételét.
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S!> jJjiiSUlii uc.'> 111. (JcricIltCi des OKH.  
Mauthausen, den, 8.4.45.

A uf Stellung des Häftlinge, die in Mauthausen 
abgegeben werden.

L .-N r 1 Z u  -  u . V o m a m c
S tra fe 1st z u e a t lassen

K e rk e r  | Z u c h th a u s
1

am

1. Koch Imre 12 J. 3.12.56
2. Koch Imréné 8J. 3.12.52
3. iMaiók József 10 J. 11.11.54
4. Varga István 10 J. 1.12.54
5. Pomozy Zoltán 15 J. 24.11.59
6 . Kálmán Andor 2J. 1.12.46
7. Halász Éva 2J. 3.12.46
8. Elber: Teréz 6 M 26.5.45

Perénvi Tenő 4 J. 11.12.48
10. Taba Sándor 2J. 5.12.48
11. Bogár Károly 8 M 24.7.45
12. Rausz János 2J. 30.10.46
13. Osztermann

Ferenc
8 J 19.12.52

14. juhász Lajos 15 J. 21.12.59
15. Meixner János 6 J 12.12.50
16. Balogh Mihály Lebens

länglich
—

17. Dr. Balogh János 4 J. 3.11.48
18. Takács Imre 4 J. 5.12.48
19. Kiss István 15 J. 18.12.59
20. Baranyai Mihály 9 J. 19.12.53
21. Novákjánosi

Péter
15 J. 18.12.59

22. Kucsera László Lebens
länglich

—

Az 1945. április 8.-án keltezett fogolykimutatás, a mauthaiiseni 
táborparancsnokságnak való átadáshoz, első oldala. A 9. 

sorszámú fogoly Perényi Jenő.
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Amíg mi Dominichékra és az átvételre várakoztunk, odajött 
hozzám egy körülbelül velem egyidős SS katona és magyarul 
azt mondta, hogy: „Maguknak szerencséjük van!” - „Miért? - 
kérdeztemt én. - „Mert a táborban nincs hely, mégpedig azért, 
mert már senki nem megy ki a kéményen” - válaszolta.
Azon a napon ott éjszakáztunk, majd reggel elindultunk észak 
felé. Amennyiben a gonoszságban van boldogság, mi boldogan 
meneteltünk tovább. Dominich hadbíró őrnagynak azt mondták 
Mauthausenben, hogy menjenek Bemauba, ott is van egy nagy 
börtön, ahol biztosan befogadják a foglyokat.
Mauthausent elhagyva, az út mentén lévő telkeken, több nagy 
családi házban, természetesen szöges drótkerítéssel körülvéve, 
Gestaposokkal (Geheime Staatspolizei = Titkos Allamrendőr- 
ség) jól ellátva, különböző nemzetiségű (francia, belga, holland 
stb.) politikai foglyok voltak elhelyezve.
Salzburg elhagyása után az SS őrségünk fegyelme is bomlásnak 
indult. A sopronkőhidai smasszereket, kivéve Dominichot, 
Frischt és Soóst, már nem láttuk. A foglyok többsége viszont 
már az ereje végéhez ért és csak vánszorgott. Oláh bácsi, akinek 
rossz volt az egyik lába, csak segítséggel tudott jönni, egész 
úton segítettünk, így el is jutott Bemauig.
A lovasszekér - amely az irodai felszerelést hozta és néha egy
két nő is felülhetett rá - elé fogott két ló is a végét járta. Mi meg 
vártuk, hogy kiszenvedjenek és a húsukból lógulyást készíthes
sünk.
Végre elértük Bemaut. Dominich és az oberscharrführer a ber- 
naui fegyintézetben akarta a magyar politikai foglyokat elhe
lyezni. Ennek érdekében ketten bementek a fegyintézet parancs
nokságára, de rövidesen azzal tértek vissza, hogy ez a fegyinté
zet sem hajlandó minket befogadni. Dominich azonban nem ad
ta fel, bár börtönt nem talált, helyette egy bemaui parasztot ku
tatott fel, akinek volt egy nagy csűrje. Ezt a nagy hodályt kibé
relte a paraszttól és oda telepített minket, nőt, férfit együtt. Mi 
akkor már kilencvenkilenc százalékban szabadok voltunk és el- 
hatáfoztuk, hogy bármi lesz is, egyelőre nem megyünk innen to
vább.
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Ekkor következett be az, hogy az egyik lovat levágtuk, majd fel
daraboltuk. Nekem egy lapocka jutott. Szereztem egy vödröt, 
tüzet raktam, a húst felaprítottam és elkezdtük Tiborral főzni. 
Mivel - hála Kiss-Horváthnak - volt német márkám, bementem 
a faluba, ami nem volt messze, és vásároltam fűszereket, sót ke
nyeret, cukrot stb. A többiek addig vigyáztak a tűzre. Végre el
készült a lógulyás. Akinek kellett belőle, az kapott egy adagot, 
csak csajkát, tányért kellett hoznia. A vacsoránál vettem észre, 
hogy hozzánk csatlakozott egy francia, akit Masetti-nek hívtak 
és halász volt a hazájában. Az biztos, hogy a Gestapo foglya 
volt, a többiről nem faggattuk. így már négyen voltunk: Molnár 
Tibor, Ruzicska Emil, a francia és én. Végre jóllakhattunk. Az 
úton hétszer kaptunk enni, háromszor meleg ételt, négyszer pe
dig hideg élelmet a huszonöt nap alatt. A meleg étel gulyás volt, 
a hideg élelem, marmaládé, sajt, vaj és kenyér.
Április 19. „Szállás a kastélyban”, megrajzolta Révay Kálmán. 
Az őrök polgári ruhát szerezve és átöltözve eltünedeztek, pedig 
az amerikai hadsereg iimen még messze volt. Minket már senki 
sem korlátozott a környéken való mozgásunkban. Jártuk a vidé
ket.
Április 22-én megjelent a csűr előtt a bíróság egyik tagja és azt 
mondta nekünk, hogy holnap tíz órára gyülekezzünk a tanya 
szérűskertjében. Másnap, amikor mindnyájan ott álltunk, megje
lent Dominich által vezetettt hadbíróság teljes létszámban és bo
csánatot kért tőlünk. Ezután az el nem ítélt vizsgálati foglyokat 
helyezték hivatalosan is szabdlábra. Ezek kaptak fejenként tíz 
német márkát és némi élelmet. Ezután az elítélteket - így engem 
is - helyezték szabadlábra. Ott helyben, a tanya szérűskertjében 
tartották meg a fellebbviteli tárgyalásomat, amelyen felmentet
tek az ellenem felhozott vádak alól és visszaadták hadapród őr
mesteri rendfokozatomat is. Pénzt azonban nem kaptam.
A bocsánatkérés, felmentés és a szabadlábra helyezés után 
visszamentünk a szálláshelyeinkre, ahol megtárgyaltuk, hogy 
mit tegyünk a továbbiakban. Volt, aki azonnal haza akart indul
ni, mások maradni akartak még egy ideig. A franciától elbúcsúz
tunk, ő más irányba indult el. Tőle úgy köszöntünk el, mint aki-
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nek ez a pár együtt töltött nap (talán egy hét) sohasem fog a fe
ledés homályába merülni. Remélem ő is így érzett. Molnár Ti
bor marasztalt engem, ő néhány női fogollyal még két hónapig 
Németországban akart maradni.
Május első napjainak egyikén egy szörnyű gyilkosságot követ
tek el a Gestapo emberei. Kihajtották az erdőbe Lebovics Sán
dor orvost, feleségét és kilenc éves kislányukat, Juditot és mind
hármukat agyonlőtték. Ez a cselekedet nagyon megrázott min
ket.
Másnap Ruzicska Emillel elindultunk hazafelé. Soha sem felej
tem el ezt a szép május eleji napot. Egy kisvárosba érve, annak 
iskolájában több férfival és nővel együtt vártuk az amerikai had
sereg odaérkezését. Egymást követték azok a percek, amelyeket 
mi már régóta vártunk. Hangtalanul, feszülten ültünk, mások 
álltak az iskolai teremben és vártuk, hogy eljöjjön a nagy pilla
nat. Csendben néztünk egymásra és az ajtóra, vajon mikor nyí
lik? Telt-múlt az idő, hét órakor Wermacht katonákat láttunk 
jönni, akik az utcán, gúlába rakták a fegyvereiket és tovább 
mentek fel a hegyekbe. Ok, a maguk részéről befejezettnek nyil
vánították a háborút. Nyolc órára már az utca is kihalt volt, egy 
lélek sem járt ott. Kilenc óra lehetett, amikor nyílt az ajtó és egy 
amerikai katona, úgy 175 cm magas és 70 kg-os lehetett, acélsi
sakkal a fején, őrmesteri (sergeant) rendfokozati jelzésekkel 
(három stráf a karján), géppisztolyát lóbálva belépett az ajtón és 
csak annyit mondott kérdőn, hogy: „NÁCI?” Tovább ment az 
épület többi helyiségét megnézni, vagy valóban nincs-e ott 
„NÁCI” Mi pedig csak álltunk, volt aki sírt örömében, volt aki 
mosolygott, de mindenesetre megkönnyebbültünk. Nem akar
tunk hinni a szemünknek, hogy mindez igaz. Még egy óráig így 
álldogáltunk, amikor felengedett bennünk a feszültség. Nemso
kára tömegesen jöttek az amerikai katonák. Mi pedig lassan ki
merészkedtünk az utcára is. Az amerikaiak elfoglalták a kisvá
rost. Az utcán bandukoltam, amikor egy nagy amerikai katonai 
teherautó gépkocsivezetője megkínált banánnal. Néztem a nagy 
gépkocsi jobb oldalát, ahol egy géppuska csöve kandikált ki, a 
bal oldalán szintén egy géppuskacső meredezett kifelé és a ve-
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zetőfülke tetején pedig egy körbeforgó géppuska volt elhelyez
ve. A géppuska kezelője és a gépkocsivezető is fekete bőrű volt. 
A fiatal sofőr biztatóan mosolygott rám, én pedig úgy tettem, 
mint aki megijedt, erre vigasztalásul még egy banánt nyomott a 
kezembe. Egy kissé távolabb pihenőben lévő amerikai katonák 
egy üres telken fociztak. Arra menve megláttam a kigurult lab
dájukat, amit „dekázva” visszavittem nekik. Elismerően bólo
gattak a football tudámosra. Aztán néztem amint gúlába rakott 
német fegyvereket összeszedik és gépkocsira rakják.
Két nap múlva Ruzicskával elindultunk hazafelé. Elhagytuk az 
amerikai hadsereg által elfoglalt területet (az Ens folyó volt a 
zónahatár) és találkoztunk a Szovjet Hadsereg katonáival. 
Szemmel látható volt közöttük a különbség, de az mindkét had
sereg katonáin meglátszott, hogy nagyon is tudják, hogy ők a 
győztesek.
Körülbelül két hétig gyalogoltunk hazafelé. Ezalatt egy-két ese
ménytől eltekintve, nem történt semmi különös velünk, de ezt az 
egy-kettőt leírom.
Elhagytuk az amerikai zónát, szovjet fennhatóság alá tartozó te
rületre értünk. Nagyon fáradtak voltunk és este az egyik város (a 
nevére már nem emlékszem) színázába mentünk szállást kérni. 
Sokan voltunk a színházban, de a legnagyobb örömünkre a sú
gólyuk még üres volt. Odamentem és ott aludtam. Az öltözetem 
az alábbiakból állt: Khaki zubbony, alatta khaki pulóver, ez alatt 
katonaing, lovagló nadrág, molinó alsónadrág és egy viszonylag 
új birgerli (fűzős csizma), tarisznya. A súgólyukban azon gon
dolkodtam, hogy a birgerlit levegyem-e vagy a lábamon hagy
jam? Levettem. Nagyon mélyen aludtam. A birgerlit ébredéskor 
nem találtam meg, hanem helyette egy egyszerű bakancsot lel
tem. Ez a bakancs, szerencsémre, passzolt a lábamra. így ezzel 
a bakanccsal jöttem hazáig.
A másik eset: Pár nap múlva egyedül mentem egy kisváros ut
cáján, amikor szembe jött velem két tizennyolc év körüli szov
jet katona. Megállítottak és azt mondták, hogy itt a közelben van 
egy nagy ház, menjek oda és ott kapok „dokumentet”, amivel 
hazamehetek. Jószándékuk bizonyságaként kaptam tőlük egy
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kilós húskonzervet. Bementem a ház kapuján és láttam, hogy az 
udvaron már több ember „várta a dokumentet”. Közben a kapu 
mögül néztem, hogy az engem odaküldő két katona merre megy 
el. Mivel nem jó érzéseim támadtak az oroszokat illetően és már 
hallottam is egyet és mást a „dokumentumok” értékéről, kilép
tem a kapun és elsiettem az ellenkező irányba. Ha nem ezt te
szem, a Szovjetunió valamelyik hadifogolytáborából talán négy
öt év múlva kerülhettem volna haza vagy sohasem.
Pár nap múlva, Soprontól ötven kilométerre nyugatra, két köz
ség közötti füves tgerületen öt lovasszekér tizenöt nővel készült 
az éjszakázásra. Megkértek, hogy segítsek nekik a lovak ellátá
sában, etetésében, itatásában, mert férjeik valahol az orosz ko- 
mendatúrán „dokumentre” várnak. Segítettem az asszonyoknak, 
még füvet is kaszáltam a a lovaknak.
Aztán továbbindultunk hazafelé és végre elértük Magyarországot. 
Sopronban Ruzicska hazaért, ott lakott. Engem elkísért a vasúti 
pályaudvarra, ahol erősen látszottak a háború rombolásának 
nyomai. Egy tehervonat indult nemsokára Budapestre: elbú
csúztunk és Ígéretet tettünk, hogy fenntartjuk a kapcsolatot. Er
re azonban csak a hatvanas évek elején került sor. Ekkor adta át 
nekem a Sopronkőhidától Bemauig való menetelésünk útvon
alába eső városok, falvak jegyzékét.
Pünkösd vasárnap volt, amikor a soproni pályaudvaron felszáll
tam az előbb már említett tehervonat egyik vagonjába, ahol már 
négy lengyel ült. Helyet foglaltam közöttük és mutotagással „el
kezdtünk beszélgetni” Amikor útközben - nem is mindig állo
máson - megállt a vonat, én minden esetben az ajtóhoz siettem 
és figyeltem, hogy jön-e valaki? Az óvatosság nem árt, gondol
tam. Már elhagytuk Tatabányát, majd Bicskén megállt a vonat. 
Most is az ajtóhoz mentem és kitekintve láttam, hogy két szov
jet katona ellenőrzést tart és már kiszálltak a mögöttünk lévő ko
csiból, majd elindultak a mi vagonunk felé a peron jobb oldalán. 
Ekkor én gyorsan a baloldali ajtóhoz mentem, a csomagomat 
hátrahagyva leugrottam és elindultam az általuk már ellenőrzött 
vagon felé. Nagyon vigyáztam, hogy meg ne lássanak, a vagon
kerekeknél megállatam és megvártam, amíg túljutottak a két
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kocsit összekötő kapcsok magasságán. Felugrottam a már elle
nőrzött vagonba és ott utaztam a következő állomásig, ahol 
visszamentem a csomagomhoz, na meg a lengyelekhez. A len
gyel fiúk nagy örömmel fogadtak. Még egy állomást ment a vo
nat Biatorbágyig, tovább nem. Este lett, szép májusi este. Gyor
san elaludtam, de hajnalban már ébren voltam.
Nyolc óra körül néhány vagonnal közlekedő személyvonat állt 
meg az állomáson. Átszálltunk, a szerelvény hamar megtelt. Tö
rökbálintot és Budaörsöt elhagyva, egy óra alatt megérkeztünk a 
végállomásra Kelenföldre. Körülbelül tíz óra lehetett. Innen kü
lönböző villamosokon eljutottam a Margit híd budai hidfőjéhez. 
Elkeserített az a kép, ami elém tárult. A Margit hídnak két pillér
je és az ezeken nyugvó hídpálya ép volt a Margitszigetig. Át
mentem a szigetre, innen látni lehetett, hogy a híd pesti hídpá- 
lyája a Dunában van. Felrobbantották. Ekkor eszembe jutott Né
meth tizedesnek, a sopronkőhidai smasszemak a válasza, ami
kor Németországba való indulásunkkor megkérdezték tőle, 
hogy miért vállalta el Bajcsy-Zsilinszky Endre felakasztását. 
Gyáván, megtörve és társai tekintetét kerülve mondta, hogy: 
, Azért vállaltam el, mert Dominich őrnagy úr azt mondta, hogy 
Bajcsy-Zsilinszky Endre robbantotta fel a Margit híd pesti pillé
reit”. Németh tizedes később, amikor már senki sem állt szóba 
vele, rájött, hogy mekkora gaztettet követett el, végzett magával. 
O volt az egyetlen a bíróság tagjai és az őrosztag személyi állo
mánya közül, aki belátta bűnösségét és azt, hogy ilyen múlttal 
nem lehet élni.
Lassan átmentem a „Manci” hídon, ez egy pontonhíd volt, ami 
összekötötte Budát Pesttel, majd tovább gyalogoltam a Nyuga
ti-pályaudvarig. Már fél tizenegy felé járt az idő. Bolyongtam a 
pályaudvaron, mire megtudtam, hogy tizenegy órakor indul egy 
vonat Vácra. Beültem a váróterembe, a tarisznyámban még ta
láltam ennivaót és ettem egy keveset. Elgondoltam, hogy én már 
hét hónapja milyen keveset eszem, a szervezetem egészen hoz
zászokott. Az is nagy teljesítmény, hogy ilyen kevés táplálék 
mellett mennyit gyalogoltam. De itthon vagyok és ez most le
győzte bennem az éhséget.
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Hányszor mentem a Nyugatiból Felsőgödre és Felsőgödről a 
Nyugatiba, talán 200000 kilométert is elérhet a megtett út, de a 
most előttem álló huszonhét kilométer, az más! Izgultam, hogy 
kit találok otthon. Elindult a vonat, körülbelül 20-30 km/órás se
bességgel, majd Dunakeszi-Alagon (akkor ez volt az állomás 
neve) harminc percig állt, mert a mozdony vizet vett fel. 
Felsőgödre érve egyre jobban dobogott a szívem, vajon kit talá
lok otthon: szüleim, apám és mostohaanyám, Erzsébet húgom, 
Oszkár bátyám és Ferenc öcsém közül. A Bozóky Gyula utcán 
menve, dr. Tavas József körorvossal találkoztam. Megörültünk 
egymásnak, átölelt, megcsókolt és csak annyit mondott: „Meg
jöttél?” Egy utcasarkot mentünk együtt, aztán ő ment a betegé
hez, én pedig hazafelé.
A Deák Ferenc utca 72. szám rácsos kapuja nyikorogva nyílt ki 
előttem. Apám meghallotta, hogy valaki jön. Édesapám akkor 
71 éves volt, nekem legjobb ember a világon,csupán annyit tu
dott mondani: „Csak terólad nem tudtam semmit”. A könnyek 
ekkor nem a búcsú szomorúságát, hanem a hazatérés örömét je 
lentették. Hazaértem!

A „halálmenet” útvonala
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ÖZV. MLADEK FERENCNÉ:

Emlékeim a Mária Valéria hídról

Szomorú volt 57 évig látni a felrobbantott esztergomi híd meg
maradt roncsait.
2001-ben örömmel néztük a TV-ben eredeti szépségében meg
újulva. Ekkor jutott eszembe, hogy van egy több, mint 60 éve 
őrzött kicsi fényképem, amelyen a férjem mint utász, a hadtes
tével masíroz a hídon a Felvidék visszafoglalására. Ez a 2. utász 
hadosztály volt, amelyet a Don-kanyamál megsemmisítettek és 
szinte valamennyi katonája hősi halált halt vagy megsebesült.
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Azt gondoltam, hogy megnagyíttatom a képet, több példányban 
fénymásoltatom és egyet elküldök az esztergomi múzeumnak. 
Jól cselekedtem, mert az igazgató úr megköszönte és viszonzá
sul egy régi képeslapot küldött a Mária Valéria hídról, a levélbo
rítékon szép, az újjáépítésre készült bélyeggel.
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A híd általam ismert adatai a következők:
- épült
- felszentelték
- Felvidékre átkelés
- felrobbantották
- újra felépült

1895-ben 
1899-ben 
1938-ban 
1944-ben 
2001-ben

A híd történetére emlékeztetnék az alábbi, jórészt egy újságcikk
ből merített adatokkal is.
A Duna e szakasza régtől fontos terület, már a rómaiak idején 
volt itt átkelőhely, majd évszázadokig hajóhidakon folyt a szál
lítás. A kiegyezés után merült fel gazdasági szükségessége és 
végre 1895-ben megépült az acélszerkezetű híd. Eleinte Szent 
Istvánról akarták elnevezni, de később ettől elálltak és találtak rá 
mai nevére. Mária Valéria Erzsébet királyné - Sissi - ifjabbik le
ánykája volt, aki Budán született. A névadással kívántak tiszte
legni Sissi magyarok iránti jószándékának is.
Mint olvasom, az I. világháború utáni zavaros időkben a híd egy 
részét a csehek felrobbantották. Helyreállítását az 1920-as évek
ben végezték el.
1944-ben - visszavonulásukkor - a németek teljesen elpusztítot
ták az acélszerkezetet. Újjáépítését a két érdekelt ország vezetői 
fél évszázadon át nem tartották szükségesnek vagy politikailag 
helyénvalónak.
Végre 1996-ban megszületett a szándék: a magyar és a szlovák 
kormány vezetői a Duna vízén egy hajón írták alá a Mária Valé
ria híd helyreállítására vonatkozó megállapodást. Öt év munká
jának eredményeként 2001-ben megnyílt a két várost: Esztergo
mot és Párkányt összekötő, a Dunát átszelő útvonal. Öröme tel
het benne annak, aki rajta közlekedhet, de azért is, mert meg
szűnt a háborús rombolásra emlékeztető látvány.
Esztergom város mással is gazdagodott: Melocco Miklós gyö
nyörű, monumentális alkotásával: Első királyunk. Szent István 
szobrával. Augusztus 15-én szentelték fel, amikor a Szent Koro
nát Esztergomba szállították.
Öröm nekem is, hogy e csodálatos látványosságokat megérhet
tem és velem együtt mi magyarok valamennyien.
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Melocco Miklós Szent István szobra



Gödi Almanach 271

BATORFIJOZSEF:

Ne a gyerek előtt... n. rész 
,^gricola terram arat...”

A negyedik elemi végén kapott bizonyítványom felülmúlta a 
család várakozását. A vizsgára eljöhettek a szülők is. A dobogón 
a tanári asztal mögött ott ült az igazgató bácsi, Pártos Gyula, a 
hittantanárunk, dr. Antal Pál és egy ismeretlen tanfelügyelő.
A vizsga jelképes volt. Mindenki olyan kérdést kapott, amivel 
már év közben is jól megbirkózott. Kádas tanítónéni egyébként 
is a vesénkbe látott és a bizonyítványokat már korábban megtöl
tötte a kiérdemelt osztályzatokkal.
A Mama nagyon boldog volt. Azóta sem ettem olyan finom tej- 
csokoládét, mint amilyet az iskolából hazafelé menet a vasárna
pi „templombajáró”, csillogó, villogó retiküljéből adott nekem. 
A Papa is felkészült a jó hírre. Nagyon kiöltözött. Kitűzte arany 
óraláncát és felhúzta újjára a mindig kiméit, széles aranygyűrű
jét, A szembejövő ismerősüknek újságolták, hogy ,áiát az ő fi
úk...!”
Itthon a Papa leült kedvenc székére az ablak meUé, ahol ,^Az 
Est”-et szokta olvasni és maga elé áhított.
„- Na kisfiam, hogyan gondolot a továbbiakat?”
Akkoriban csak repülőgépeket rajzoltam ki a „Magyar Futár”- 
ból. Különösen a német „stuka” izgatott. A hármashatárhegyi ki
rándulások is elbűvöltek.
„ - Pilóta szeretnék lenni!” - válaszoltam.
- Lehetsz még! - sóhajtott a Papa, majd így folytatta: - Polgári
ba vagy gimnáziumba mennél?
- Hol lehet többet tanulni? - stréberkedtem.
- A gimnáziumban - volt a válasz - nyolc évig tart!
A döntés megszületett. Nővéremmel, sógorommal bekerékpá
roztunk Újpestre a Magyar Királyi Állami Könyves Káhnán Re
álgimnáziumba a felvétel, illetve a beiratkozás napján. Szépen
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sütött a nap, szakadt rólunk a verejték, mire beértünk.
Dr. Szabó János tanár úr elismerőleg lapozott a bizonyítvá
nyomban, majd hozzákezdett egy nyomtatvány kitöltéséhez. 
„Kérem a gyerek születési anyakönyvi kivonatát.” - Megvolt. 
„Most kérem a nagyszülők keresztlevelét.” - „Az is kell?”

Kell bizony, törvény írja elő! Talán nincsen meg?”
„ - Hogyne volna, más okból kifolyólag már beszereztük, de 
nem hoztuk magunkkal.”
„ - Délután kettőig várom Önöket.”
Ez volt délelőtt 9 órakor. Sógorom, nemhiába imádott kerékpá
rozni, három óra alatt megfordult. Semmi akadálya nem volt a 
felvételemnek.

A Mama és a Papa a beiratkozott gimnzistával. 1943.
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Az első osztályba csak két olyan fiú járt valünk, aki nem vett 
részt a katolikus hittanórán: Fischer és Salamon,
Azon a nyáron olvastam Móricz regényét Nyilas Misiről. De 
sokszor ismertem magamra az évek során! És az a nyár volt 
gyermekkoromban a legszebb.
Korábbi Ígéretének megfelelően egy vasárnap reggel a Papa be
vitt Pestre. Uticélunk az Angol Park, az Allatkert és a Fényes 
Cirkusz volt. Csupán az angol parki attrakciók kerültek tíz pen
gőjébe. Délután következett az Allatkert és este a cirkusz. A po
rondon idomított lovak és Zoli bohóc, fenn a zenekar mellett 
Stefi énekelt „aktuális” strófákat. A közönség nevetett, én csak 
tátottám a számat. - Egész nyáron volt mivel dicsekednem.
Egy hetet eltöltöttem a néhány éve visszacsatolt Felvidéken, 
Várgedén (ma Hodejov), ahol a Papa Gyetváról (ma Detva) el
származott rokonai éltek. Nagybátyámat, Imre bácsit, aki plébá
nos volt, nagyon respektálta az egész család. Korábban Beszter
cebányán tanított, így voltak tapasztalatai arról, és tanácsai arra, 
hogy kell majd nekem viselkednem a középiskolában. Megtar
tottam intelmeit. Akkor láttam őt először és nem sejtettem, hogy 
utoljára, mert öt év múlva már szlovák börtön foglya volt. Öccse 
Miklós, zöld tábori levelezőlapját „Valahol Oroszországból” ma 
is őrzöm. Páncélos őrmester volt.

A javában dúló, már a végkifejlet felé közeledő háború - 1943- 
at írtunk - ijesztő hatását csak szeptember elején tapasztaltam 
meg, amikor megkezdődött a tanítás, de nem a fiúgimnázium 
szép, modem, klinkertéglás épületében, hanem az előtte elterü
lő tér túlsó oldalát lezáró Kanizsay Dorottya Leánygimnázium
ban. Délelőtt jártak a lányok, délután mi, fiúk, A „Könyves” ak
kor már hadikórház volt.
Abban az időben a tankönyv és füzetvásárlás könnyen ment. Az 
István út sarkán állt Sinkovics bácsi tankönyv és írószer üzlete. 
Több generáció tanult ugyanabból a keményborítójú tankönyv
ből. Volt esze a minisztériumnak. Ami jó volt, azon nem változ
tatott. Minden gimnazista ugyanazt tanulta. A befektetés csak az 
elsőben volt komoly. A második osztály elkezdése előtt én is el-
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adtam a kön\^ eimer egy elsősnek és megvettem a nekem szük
ségeset Kercza Piuiitól. aki előttem járt.
Reggel 7 órakor volt egy szeméh'\ onat Budapest felé is és \ ’ác 
felé is. A szerelvények közepén két kocsi volt; ..Tanuló fiúk", il- 
len e ..tanuló lányok" felirattal. Eszébe nem jutón sem felnón- 
nek. sem diáknak, hogy ne tisztelje ezt a táblát.
Az újpesti állomástól a Kön^■^■esig egy kilométer az út. Csak 
nyolcadikban télién villamosbérletre. .Addig reggelente a vonat
ról leszállván. kenős sorokban indulmnk úrnak, ki-ki a saját is
kolája felé. Dolgozatírás napján egy könyörgésre betértünk a 
Klarisszeum kápolnájába. Tam'tás után ugyancsak kenes sorok
ban mentünk az állomásig. Ez a napi két kilométeres erőlteten 
menet megedzene a tüdőt és a lábat. .A tavaszi, iskolák közöni 
mezei futóversenyeken - a káposztásmegy eri réteken - mindig 
az ..edzésben" lévő ..vidékiek" nyertek .An ai tanár úr legna
gyobb megelégedésére. .Az 1952-es olimpiai helyezen. Béres 
Ernő. vagy Peredi Tibor Fótról. voltak az igazi menők. E>e én 
sem mdok még ma sem sétálni, csak sietni.
Félévkor elégségest kaptam latinból. .A Mama a kezét tördelte. .A 
Papa hátba vágón;..- Majd kijavítod!" .A tanulással nem is volt baj. 
.Az igazi baj nagypénteken. 1944. április 3-án kezdődön. Üvölt- 
ve megszólaltak a szirénák. .Az angol repülőgépek először haj
tottak végre szónyegbombázást Budapest eUen.

Budapest belvárosa a: első szóriyegbombázás után
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A z iskola alatt nem  volt ó v ^ iely . Ezért ezután a ^ v a ró -rep ü - 
lés” bejelentésekor m indenkit hazaküldtek a tanárok. M i \id ék i- 
ek m egálltunk az újpesti állom ás közelében^ az Árpád út végén  
lévő kispiaccHL A  felsősök  m ondták, hogy ha az állom ást fogják  
bcxnbázni, akkor ott nekünk is végünk lesz. 
ők sem  tudták, hogy a m odem  háborúban már évek  óta a polgá
ri lakosság a küzdő felek  legfőbb célponija.
D e sem m it sem  tudtunk, legalábbis m i, gyerekek.
A  Papa valam it sejtett, de jelenlétem ben csak egy szer tette szó 
vá. M árcius 19-én, v a sá m ^  volt a névnapunk. E gyszer csak ret
tenetes dübOTgésre figyeltünk fe l az országút fe lő l. N ém et pán
célo st^  hosszú sora sietett Budapest fe lé .
Ez volt a m egszállás.
Papa szom cvúan nézte a tankokat, sóhajtott egyet és azt m ond
ta: „- Pusztul az ország, pusztul minderL”
A  jobban értesült újpesti gyerekek a gimnázium első  em eleti fo 
lyosó vég i fordulóját elnevezték  J)on-kanyar”nak, csak nem  
tudtuk m iért. A  2 . hadsereg elpusztulásáról a sajtó nem  írt.
A  rádióból hallottak m egtárgyalására este átmentünk a szom 
széd Feri bácsihoz. Ü ltünk a sötétben, csak a tűzhely ajtajának 
háran lyuka világított. Szerettem  nézni, amint beszÍM ák Feri 
bácsi cigarettájának fü s ^ t . Papa összefoglalta gondolatait;
„- Tudod sógor, Angliának, Am erikának, nem  érdeke, hogy' a né
met g y ő z z ^  de az sem , hogy az orosz gy őzzön. E lőször leve
rik a ném etet, azután az oroszt.” - N em  volt politikus, nem  volt 
d^kxnata, nem  volt sem m ilyen párt tagja.
A  bizonyítványom  az év  végén elfogadható volt. D e ez a nyár 
már kapálással telt e l a N em eskéri birtokon. Jól tettük, volt m it 
ennünk a télen , a frcmt idején és m ég utána is.
S (^  helybeli család élt ezzel a lehetőséggel.
A z olasz repülőterekről kora hajnalban indultak az am erikai 
b om b ázd  M agyarország elletL Am ikor itt is lepottyant egy -két 
bomba, azt hittük, m i is  célpont lettünk. E gész közép-G öd az ak
kor m ég ép  Duna-parti szeszgyár hatalm as, erős falú pincéjében  
húzta m eg m agát.
N ek ü n k  g y erek ek n ek  e stén k én t m ég  lá tv á n y o ssá g n a k  is
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szolgált, hogy éppen előttünk, idősebb német katonák a parti 
fák Fejtekéből egy csőrlővel óriási, gázzal töltött léghajót bo- 
csájtottak fel a Duna fölé, megakadályozandó az alacsonyan 
szálló angol gépek éjszakai aknarakó tevékenységét.

Védő léggömbök a Duna felett

A biztonság kedvéért napközben végigrepült a folyó felett még 
egy hárommotoros német gép is, egy „Tante Ju”, a hasán egy 
óriási mágneses tekerccsel. Az iránt érdeklődött, van-e akna a 
Duna vízében. A szétbombázott vasútvonalak helyett ugyanis 
már a Duna volt a legfontosabb áruszállítási útvonal. Egy-egy 
vontatóhajó hat, nyolc ezertonnás uszályt vontatott.

Amikor a moszkvai Kossuth rádió ismertette Budapest és kör
nyékének amerikai „szőnyegbombázási” elképzeléseit, szüleim 
vonatra tettek és felküldtek Nagymaroson élő ismerőseinkhez. 
Onnan az Elsővölgy utca védelmében láttuk a Budapest felé tar
tó, elérhetetlen magasságban csillogó Boeingek tömegét. Még 
ott is éreztük a föld remegését a bombák robbanásakor és láttuk
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a napokig eloszlani nem tudó füst- és porfelhőt. A „Kincses Új
ság” rajzokon mutatta be az amerikaiak által ledobott „robbanó 
babákat és biciklipumpákat”.
Reggelenként úton-útfélen röpcédulákat találtunk. Tele voltak 
nyomdai és helyesírási hibákkal. Tilos volt elolvasni és a csend
őrségen le kellett adni. Ilyen esetről én nem hallottam.
A röpcédulák - mert azért elolvastuk - csak jót igéitek a háború 
utáni időkre. Az angol rádió, a BBC is ezt tette. Meg kellett ke
resni a szünetjelét: négy gongütés, három egyformán mély hang 
után egy fél hanggal magasabb. „Itt London. Jó lenne, ha a ma
gyar kormány idejében cselekvésre szánná el magát!” Augusz
tus vége felé Károly, román király elszánta magát. Övé is lett Er
dély.
Rohanni kezdett felénk a front. Tyukos Jani bácsi felesége, Juci 
néni két kicsiny leánykájával éppen otthon, Nagyszalontán, a 
szüleinél volt. A hirtelen felrohanó orosz ék ott érte őket, de a 
támadás akkor kifulladt és a magyar csapatok visszaverték a 
támadókat. Juci néni összekapta gyermekeit és rohant haza Göd
re. Tőle tudtuk meg, mi vár egy elesett falura, városra.
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„Agricola terram arat, vineam quoque curat.” A paraszt a földet 
műveli és szőlőt is termel - volt az első sora a latin olvasókönyv
nek. Elkezdtük a második tanévet. Egy hónapig tartott. Éjszaka 
már látszottak a délkelet felől az ágyúk torkolattüzének felvilla
násai. Itthon maradtunk. Vége volt a gombfoci meccseknek is 
osztálytársammal, Oldal Gyurival.
Elő latinból a declinatiokkal és a coniugatiokkal. Unaloműző
nek az időmértékes memoriterek. Ma is előjönnek az emlékezet 
mélyéről.
1997-ben Göd nagyközségnek vendégei voltak egy svájci réto- 
román városka vezetői. Polgármesterüket a mienk rám bízta, be
szélgessünk németül. Hamarosan áttértünk a cseh nyelvre, miu
tán kiderült, hogy ő a párját Prágából vitte Svájcba. Egy kis fi
lológiai fejtegetés után megkérdezte, tanítottak-e valaha Ma
gyarországon latint? A válasz helyett rákezdtem: „Aurea príma 
satast aetasque vindice nullo.” Itt félbeszakított és ő folytatta: 
„sponte sua sine lege fidem rectumque colaebat.” Még meg is 
lapogatta a hátamat. „A világ négy korszaka” náluk is kötelező 
volt.
De vissza 1944. őszéhez. A MÁV IstvánteUd Főműhelyében, 
ahol a gőzmozdonyokat és a tehervagonokat javították, napi 10- 
12 órát dolgoztak az alkalmazottak. Egy napon, késő este Papa 
hétrét görnyedve, a fájdalomtól eltorzult arccal támolygott be az 
ajtón. Mama az egyetlen fütött helyiségben, a konyhában állítot
ta fel a nyugágyat, hogy le tudjon pihenni. Szaladtam dr. Tóth 
Károly főorvos úrért. A Pesti út 1. sz. alatt lakott, a mai Mihácsi 
György és a Pesti út sarkán, családi házában.
Azonnal jött, és már hívta is a mentőket a MÁV kórházból. Vak
bélperforáció! A műtétet dr. Szilágyi Erzsébet sebész, szerzetes 
nővér végezte és az utolsó pillanatban. Ma sem tudom, hogyan 
és mivel küzdötte le a hashártyagyulladást, miután a kötszer is 
csak fehér krepp papír volt.
A Papa egy hónap múlva még nyitott, tisztuló sebbel jött haza. 
így együtt élhettük át az igazi „frontátvonulást.”
Mint mindenki, úgy mi is, még augusztusban közös munkával 
elkészítettük az előírt óvóhelyet a kertünkben. Két méternél mé-
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lyebb L-alakú árkot ástunk. Tetejére keresztben tűzifát, szénát, 
és egy méter vastagon földet lapátoltunk.
Vártuk, mi lesz az Ígéretekből, amelyekkel az angol ráidó ke
csegtetett. Alsógödöt ekkor már kettévágta a Dunától Csornádig 
megásott, mintegy hat méter széles és két-három méter mély 
páncélos árok, amely hivatva volt feltartóztatni az orosz tanko
kat.
Egy novemberi napon a gödi állomáson egy tehervonatba el
kezdtek ingóságaikkal együtt berakodni az akkori magyarorszá
gi kormányhoz hű elölj áróságiak és néhány hasonló érzelmű gö
di család. És a vonat elment...
A község „gazdátlan” maradt. Az erősen megsoványodott köz
ségházi apparátus mellett a lakosság egész jól érezte volna ma
gát, ha nem dörögnek egyre közelebb az ágyuk.
Megenyhült az idő. Sütött a délutáni nap, amikor egy különös 
szerelvény haladt át Gödön Budapest felé. Ez volt az utolsó me
netrend szerinti vonat. Az utasok lógtak rajta, mint a szőlőfür
tök. Majdnem minden utason csíkos rabruha, a váci börtön ki
szabadult fegyencei voltak.
Aznap éjjel visszavonuló német és magyar katonák csizmái, ba
kancsai alatt csörögtek-kopogtak a vasúti sinek kövei. Hajnal fe
lé néhány német katona felrobbantotta a gödi állomás kitérőit, 
majd az alagutat és az országutat is, a mai Zöldfa vendéglőnél. 
Mindez 1944. december 9-én történt.
Az alsógödi csatát „páholyból”, leányfalui házának ablakából 
nézte végig Márai Sándor. Ezt íija 1943-1944. évi naplójában: 
,Tiajnalban megtudom, hogy az oroszok Hatvan felől áttörtek a 
Duna felé, éjjel elfoglalták Vácot. Érdeklődöm és meghallom, 
hogy nem megy több hajó a Dunán. Komoly a veszély, hogy 
Pesten rekedek. Kora reggel útnak eredek, s remélem, sikerül 
még valahogyan kijutnom Leányfalura. A valóság mindig más: 
Vác valóban elesett, de a HÉV még jár, Szentendréről paraszt
szekér visz odébb, délelőtt hazaérek. Otthon minden rendben, 
Vác ostromát az ablakból nézték az éjszaka. Vác a mi házunktól 
légvonalban négy kilométer. Most kezdődik a négynapos csata, 
mely tart még e pillanatban is: az ütközet, mely Vácról Újpest
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felé vezeti az orosz seregeket. Mindezt éjjel és nappal, három ki
lométer távolból, az ablakból és a kertkapuból nézem. Szünet nél
kül ágyúzás, bombázás, az ágyúk torkolattűze bevilágítja az éj
szakát. Bombák és aknák, sztalingyertyák esnek közvetlen köze
lünkben is. Óvóhelyünk nincs, csak egy rozoga pince. Mindenki 
ágyában alszik, reng a ház éjjel és nappal: az új háború egész me
lodrámája végre valóság lesz számunkra is. Mindaz ami a hivata
los közleményekben így hangzik: „a légierő a rossz időjárás 
ellenére is eredményesen avatkozott be a szárazföldi harcokba” 
és a „csapataink csekély témyereség után megállították az ellen
séges erőket” és „heves harcok után feladtuk Alsó-Göd helységet 
és kedvezőbb védelmi állásokba vonultunk vissza”: a háború hi
vatalos zsargonja most szemünk előtt dúló valóság.
Majd a 278. oldalon ezt írja: „Békés, hófehér aranyvasárnap, 
szórványos ágyútűzzel Göd felől.”

Másnap minden elcsendesedett. Délelőtt Vác felől szovjet repülő
gépek géppuskázták végig a községet és ledobtak néhány légiak
nát, kisméretű, 1-2 kilós bombákat. Délután egy óra felé kinn áll
tunk Papával az utcán a kapunk előtt, amikor rettenetes összev
isszaságban megszólaltak a felsőgödi harangok. Félreverték őket. 
Sikoltozás, jajgatás hallattszott, majd géppisztolysorozatok, és 
egyszer csak a fenyves teljes hosszában hangyasűrűségben meg
jelent a szovjet gyalogság ott, ahol most a golfpálya szállodája 
áll. A sokezer ember - éppen előttünk, de a vasút túlsó oldalán - 
elindult déli irányba, a Nemeskéri kastély parkja felé.
Balkéz felől hirtelen befordult a Vasút utcába egy német terep
járó. Oroszok ültek benne. Tisztek. Fiatalok. Megálltak előttünk. 
Az egyik katona kiszállt és egy térképet mutatott. Még a sufnink 
is rajta volt.
- Alsjoged, da? - kérdezte. - Papa bólintott. A tiszt visszaült és 
mentek tovább a gödi állomás felé. A nyomukban kifordult a 
sarkon vagy hat közlegény. A Papa velük is kezet fogott. Meg is 
bánta gyűrűje, zsebórája, csizmája.
Napokkal később, amikor egy hiradós csapat vette igénybe sze
rény házunkat, egyikük burzsujnak nevezte a Papát. Ettől kezdve
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nagyon keserűek lettek arconásai és soha senkinek nem hitte el, 
hogy jobb lett az élete - bármilyen anyagi nyomor köszöntött is 
ránk az elkövetkező években.
Neki egészen más tervei voltcik. Egyszer hallottam, amint barát
jával, Szimler Bandi bácsival arról beszélgetett, hogy két év 
múlva teljes fizetéssel nyugdíjba megy, vesz egy teherautót és 
fuvarozni kezd. Már ki is nézett magának Vácott egy tömörgu- 
mi kerekes, lánchajtásos Ford teherautót.
Az álom elszállt. 60 éves koráig dolgozott első munkahelyén. A 
front idején még hátra volt 15 év, és addig?
Különben a front gyorsan átfutott rajtunk, közép-Gödön. Ahogy 
elhaladtak előttünk az oroszok, kisvártatva felhangzott a kas
télykertből a ,diurrá” és menetből megtámadták a páncélos árok 
védővonalát, amelynek lövészárka a mai Móricz Zsigmond utca 
mentén húzódott. Talán egy századnyi német és magyar katona 
ásta be magát és tartotta a frontot három napig. Bócsánál páncé
lököllel ki is lőttek néhány szovjet tankot. Végül a harmadik 
orosz roham eredményes volt.
A negyedik napon már a Dunakeszi Főműhely kellős közepén 
állt meg a front mozgása. A védekező németek és magyarok el
temették elesett bajtársaikat. Nehézgéppuska töltényeiből még 
keresztet is kiraktak sírjukon. A Lyukashidnál egy magyar kato
na robbanástépte holtteste feküdt. A mai Mi-La húsbolttól délre 
kb. húsz méterre az árokban egy halott orosz katona hevenyé
szett sírját kerítéslécekből összetákolt pravoszláv kettős kereszt 
jelölte. A katona bakancsos lábfejei kilátszottak a rádobált föld 
alól. Másnapra eltűntek az amerikai gyártmányú lábbelik.
Sok orosz katona holtteste hevert az Alagút utca északi széle 
mentén a kastélykertben. Láttam egy dobtáras géppisztolyt, ame
lyen rajta száradt régi gazdájának mutatóújja. A Feneketlen tó 
környéke is tele volt a csata emléktárgyaival. Mindenki a prakti
kus orosz fülessapkára vadászott. Somogyi Gyuri is talált egyet és 
elsápadt, amikor felemelte és egy fél koponyát talált benne.
Még egy eleven emlék. A Szahlender istállóiban ott pusztultak a 
gyönyörű magyar szürke ökrök. Menni kellett elásni a tetemeket. 
A férfiak óriási gödröt csináltak. Schaden Károly nyugalmazott
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postatiszt vezényelte a munkát. Már csak a dögöket kellett vol
na bejuttatni a mélybe. Tyukos Jani bácsi felemelte és meghúz
ta az egyik hatalmasra puffadt állat farkát. Ki is szakadt töves
tül. Valaki elment, hogy az összetámasztott kukoricaszár kupa
cokból hozzon két köteget. Sápadtan jött vissza. A kéve mögött 
ott állt egy megdermedt orosz katona, homlokán egy fekete lyuk 
volt.
Az itthon maradt felnőttek megkezdték a romok eltakarítását. A 
legtöbb bajt még egy jó fél évig a rengeteg csellengő szovjet ka
tona vagy orosz ruhába bújt rablók okozták.
Kialakultak a védekezés módjai. „POLICÁJ” karszalagos, köz- 
tiszteletnek örvendő férfiak kísértették az Istent fegyver nélkül, 
többnyire a fegyveresekkel szemben. Minden lakott ház kertjé
ben faágra akasztva dróton lógott egy arra alkalmas sin, vagy 
egyéb vasdarab. Mellette lógott egy kalapács. Ha ez valahol 
megszólalt, rohant minden férfi segíteni. A rabló rendszerint fu
tóra vette a dolgot.
Az 1944-es karácsony csaknem végzetes lett a családunknak. 
Sógorom színmagyar családból. Mezőőrsről származott, de a 
harmincas években két évig Nagymaroson élt. Kapott a község
házáról egy idézést, miszerint feleségével és kilenc hónapos kis
lányával együtt, három napi hideg élelemmel, meleg ruhában 
vonuljon be a községházára - mint később kiderült, sokadmagá
val. A kapuban álló fegyveres orosz katona szíve megesett a kis
gyermekes fiatalasszonyon és hazaküldte. Sógoromat ottfogták 
a svábnak tartott magyarok, frontot megjárt katonák között. 
Gyalogmenetben el is indították őket Vácon át kelet felé. Két hét 
múlva sötét éjjel óvatosan bezörgetett az ablakunkon. Kálkápol- 
nától jött vissza, ahol az éjjeli pihenő idején elbújt egy országú
ti átereszben. A többiek továbbmentek a munkatáborba, sokan a 
halálba. O szerencsére nem. Évek múlva derült ki, hogy K.G. jó 
pénzért írta őt fel a listára egy gazdag iparos helyett, aki valóban 
sváb volt. Az igazsághoz tartozik, hogy W. sem volt a Volksbund 
tagja.
Más lett a sorsa Kovács Istvánnak, aki 1943-ban szerelt le há
rom évi tényleges katonai szolgálat után. O elment a többiekkel.
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Eredeti dokumentum tanúskodik arról, hogy „civil”-ként került 
fogságba Alsógödön. Sahti bányaváros légvonalban éppen kéte
zer kilométerre van ide, a doni Rosztovtól nem messze. Itt dol
gozott fogolyként. Katonaidejével együtt hat évet töltött távol 
feleségétől és kislányától. A dokumentum hátlapján ott a sum
ma: öt forint gyorssegélyt kapott.
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1945. tavaszán fiatal feleségét az elöljáróság lőszerrakodáshoz 
vezényelte ki, többekkel együtt. Egy láda kicsúszott a kezéből. 
Az orosz őr puskatussal akarta fegyelmezni, amely művelet kö
vetkeztében annyira megsérült a tarkója, hogy hamarosan rom
lani kezdett a látása, sőt később el is veszítette szemevilágát. 
Itthon is bőséges alkalom volt különféle kényszermunkát végez
ni. A mai Alkotmány utca végét egykor borító csodálatos fenyő
erdőt a szovjet hadsereg kivágatta a helybéliekkel. Leszállították 
Dunakeszire, ahol más erdők fáival együtt a férfi lakosság fegy
veres felügyelet mellett hidat épített belőle a Kis-Dunán.
A tavasz végére kiürültek a kamrák. A kóbor harácsolók után - 
akik, amit nem vittek el, azt tönkretették - csakis az maradt meg, 
amit az alsógödiek idejében elástak. így maradt meg az elver
melt burgonya és az ősszel titokban levágott hízó saját zsírjába 
sütött húsa egy bödönben gondosan elásva. Liszt már nem ma
radt, cukor nem is volt. Világítás sem. Édesítőként a cukorgyári 
mellékterméket, a melaszt tettük a „planta” teába. Parafinból 
mécsest készítettünk.
Szerencsére a közeli falvak népe szűkében volt a szappannak, 
amelynek gyártásához elengedhetetlenül szükséges volt a lugkő. 
Ebből volt elég egy vagonban a gödi állomáson. Megindult a 
cserekereskedelem. Lúgkőért kukoricalisztet.
Április végén, május elején megélénkült a vasúti forgalom az 
egyetlen helyreállított vágányon. Mentek hazafelé a győztes ka
tonák, többnyire nyitott marhavagonban, fegyver nélkül és éhe
sen. Az állomás környékén lakók tiltakozása következtében a 
forgalmista már az állomás előtt, a nyílt pályán várakoztatta az 
ilyen vonatokat, itt ahol ma is élek.Az éhes fiúk letörték az ép
pen zsendülő cseresznyefa koronáját, úgy egészben és vitték 
magukkal, mert indult a vonat.
A front közeledtének hírére mindent mégsem lehetett elásni. A 
híres Szabó-féle cukrászat is hitt a propagandának, ezért amikor 
egy februári napon felkereste őket a szomszéd utcában beszállá
sok alakulat egyik őrnagya, nem gyanakodtak. Azért jött, mert 
hallotta, hogy itt a házban van egy tangóharmonika, vagy ahogy 
ő mondta: baján. O azt most kölcsönkérné, mert este lesz egy
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tiszti összejövetel. A család összenézett. Egy tapasztalt rokon 
aggodalmának adott kifejezést. Sto on gavarit?” - kérdezte az 
őrnagy. Hát hogy nem tetszik visszahozni!” - „Kak zse? - le
ült az asztalhoz, zubbonya zsebéből elővett egy mahorkakészí- 
téshez alkalmas papirt, a sapkája széle alól egy tintaceruzát, 
amelynek hegyét megnyálazva, írt egy orosz nyelvű elismer
vényt. Majd belekotort a nadrágzsebébe és egy szép körbélyeg
zőre rálehelvén, pecsétet nyomott az írás alá. „Vo!” - mondta és 
összehajtva átadta a papirt. „- Na ez mindjárt más” - mondta 
Szabó úr. Eltette az írást, az őrnagy vitte a zeneszerszámot.
Ám sem másnap, sem harmadnap nem hozta vissza. A negyedik 
napon Szabóné átment a katonák szállására. A háziasszony ép
pen az udvart söpörte. A ház üres volt. „-Hol vannak az oroszok? 
- Már azóta Komáromban. - Mikor mentek el? - Tegnapelőtt.” 
A cukrászda fiókjában ott az összehajtott írás. Lássuk csak! De 
senki nem tudta elolvasni. Nézzük a bélyegzőt! „dr. Tóth 
György r.kat.plébános, Vámosgyörk.”
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Egy napon éktelen kuijongatásba kezdtek az ácsorgó vonaton a 
katonák. Ölelgették egymást, a tisztek a levegőbe lőttek. Véget 
ért a háború Európában! Ezután már csak visszafelé áramlott a 
vasúti forgalom: hadifoglyok és hadizsákmány - megállás nél
kül.
Szép vasárnap reggel volt, amikor púpozva megrakott vagonok
ban búzát száUító vonat állt meg előttünk. Papa megérdeklődte 
az orosz őrtől, van-e eladó, legalább egy zsákkal?
, Jeszty” - válaszolt a fiú. „- És mi kell érte? - Szpirt,odna butil
ka!”
A Papa hozta a jó hírt. A Mama úgy vélekedett, hogy a szpirt a 
spiritusz. Volt is még egy fél üveggel a kamrában, a gyorsforra- 
lóhoz használható. Felengedte vízzel. A Papa már vitte is, de hó
na alatt vitte a legnagyobb zsákunkat is. ,J^adno!” - mondta a 
katona, amint beleszagolt és beleivott az üvegbe. Már kaparta is 
a zsákba a búzát.
A búza felét még aznap a kis kézikocsinkon felszáUítottuk a 
sződrákosi vizimalomba. (Ma autóbontó) A molnár lisztet adott 
érte. Este lángost ettünk. Soha olyan jót!
A nyár derekán a Sándor pusztán (amely a mai Alagút utca foly
tatásaként az új autóút hídjához vezető dűlőút mentén terült el, 
de ma már nyoma sincs) óriási versenyló karámok mellett né
hány hétig orosz alakulat gyakorlatozott. Kiképző tábor volt. 
Sok katonalány is volt a kiképzendők között. Győzelmi dísz
szemlére készültek.
Egy délután unokabátyám. Pólyák Gyurka jött sietve. Titokzato
san forgatta a szemeit és azt súgta: „- gyere gyorsan, ilyet még 
nem láttál!” - Hát nem is. Anatómiai ismereteket szerezhettem 
első kézből.
A Duna vizében százával fürödtek az orosz katonafiúk és kato
nalányok, úgy ahogyan az Isten megteremtette őket. Vígan lu
bickoltak. Szájtátva csodáltuk a lányokat. Megszárítkoztak, fel
öltöztek és szakaszokba sorakozva indultak vissza a táborba. 
Zengett a nóta: „Bjelarusszija radnája, Ukrajina zalatája!”
Ez volt az első titkom. Attól kezdve átláttam a női ruhákon, még 
ha nem is akartam.
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Ahol lehetett, ahol volt hozzá anyag, megindult a termelés. A 
vonatok továbbra is csak vánszorogtak. A felrobbantott hidakat 
ideiglenesen állították helyre, fából ácsolt szerkezettel. Rossz 
volt hallgatni nyikorgásukat, amint lépésnél is lassabban átha
ladt rajtuk a vonat.
ősszel elkezdődött a tanítás, felváltva délelőtt, vagy délután. 
Reggel befelé Pestre egy vonat volt a dolgozóknak. Félig romos 
személykocsikból és marhavagonokból állt. Délután négykor 
ugyanaz a szerelvény jött hazafelé.
Délelőttönként volt egy „gyorsvonat”, ami Pozsonyból jött. 
Rendszerint orosz és szerb katonák, partizán kinézésű fegyvere
sek utaztak rajta. Gödön mindennap megállt, mert itt tisztították 
a gőzmozdony tűzét. Hagyták, hogy felmásszunk a vonatra, 
egyenesen a tetőre, mert ott még volt hely. Hazafelé, ha kimen
tünk az újpesti állomásra, rendszerint akadt egy hamarosan Göd 
felé induló tehervonat. Beültünk a fékező bódéba és amikor a 
vonatot lelassították az alsógödi „Lyukashidnál”, leléptünk róla. 
Ha délután mentünk iskolába, tanítás után már nem volt vonat. 
Ilyenkor egyenesen legyalogoltunk a Megyeri csárdához, ami 
előtt egy, az oroszok által ellenőrzött sorompónál minden befe
lé és kifelé tartó járművet, teherautót, lovaskocsit megállítottak. 
Volt, hogy az első kérő szóra felmászhattunk hátúira, volt ami
kor könyörögni kellett, és volt, amikor végig gyalog jöttünk ha
za. így telt el az 1945-46-os tanév. Jókora szénszünettel és har
minc perces órákkal. Az osztály összetétele és létszáma jelentő
sen megváltozott. Fischer és Salamon újra itt voltak.
Hajói emlékszem az idejére, 1946. tavaszán olvastam egy köny
vet: „Dr. Mengele boncolóorvosa voltam” címűt. Egy nagyvára
di orvos írta. Megrendültén olvastam. Eleinte, ha valakinek be
szélni akartam róla, röviden elintéztek: „Hülye vagy, nem igaz!” 
így aztán ez lett a második titkom.
A Könyves diákszelleme nem változott. Alsógödön is kibonta
kozott a cserkészcsapat.
A katolikus templomi kórus húsvétkor passiót énekelt. Hiába til
takoztam, nekem Judás szerepe jutott: „- Mit akartok nékem ad
ni? És én őt a kezetekbe adom! - majd a végén:
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„Vétkeztem, elárultam az igaz vért!” - énekeltem. Papa elége
dett volt velem.
A templom egyébként minden vasárnap zsúfolásig volt. Nay Pál 
építési tervei szerint közadakozásból és társadalmi munkával ki
bővítettük.
Alsógöd lakosai tartottak az új baloldali gondolatoktól. Alig hú
szegynéhány éve volt, hogy a romának ártatlan embereket gyil
koltak le, és íme megint idegenből jöttek lettek a vezetők, akiket 
nem fékezett semmiféle emberi tartás. Féltek az emberek. A 
front utáni önkéntes, igazi önkormányzat elenyészett.
Pedig mintha egy barátságos polgári társadalom akart volna ki
bontakozni. Egymással nem ádázkodó ifjúsági szervezetek, pár
tok jöttek létre. A szociáldemokraták „Barátság” szóval köszön
tötték egymást. A közhangulatot jelentős mértékben tolta el a 
jobboldal irányába egy kellemetlen affér. Egy egyházi körmenet 
alkalmával a belügyminiszter gépkocsijával csciknem elsodorta 
a menet szélén haladókat.

Úrnapi körmenet 1947-ben. Nagy László plébános az egyik sátornál
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Két évvel a háború után érezhetően jobb lett az élet. Mindenki 
bizakodni kezdett. A régi boltok kinyitottak, egyre több lett az 
áru a piacokon és az üzletekben, de tejet sehol sem lehetett kap
ni. Ugyanis a szarvasmarha állomány is odalett, itt terelték gu
lyaszámra a Felvidék felé a megszálló sereg nyomában.
A kisgyermekeknek kellett a tej. Egy év alatt szinte minden por
tán megjelentek a szegény emberek tehenei, a kecskék. Reggel 
gyülekező volt a gödi állomás előtti téren. Onnan indult a meke- 
gő kórus a községi legelőre, a Kincsem alatti Duna-partra. Volt 
legeltetési bizottság és fizetett kecsekepásztor is. Az „önkiszol
gálás” elkerülésére a magukról megfeledkezett fejős kecskék 
formás tőgytartókat viseltek.
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Plntír Uárton Xin.u.7. 1 Udvari lstv*n-Xnt.u-.4. i
Piros Árpád Bíke u 6 1 Vajda István-XV.25. 1
PUcslntár Tstvan Lajos u.S 1 Vanek Ferenc Pótsa u.31 1
Podaenysíkl Jánosní Pesti u 119. 1 Varga Jóssefhé Béke tér 4. 1
Pólyák István Vasat u. 1 Venceil Viinos-Pesti u,83. 1
Prenosíil Sándor Vasiitlfasor 1 Vlgü Ferdnc IX. u.lO. 1
Raffay iándomí Pesti u.94. 1 Vlrágh Gyila XT.30. 2
Raln Tános %oit u 49 1 Visegrádi Károly-FiCán u.4. 3
Rács Jót séf Margit u 1 Wagner Jóasef VTT.u.7. 1

.Rákócsl Ferenc Vasat R8. 1 Zahorán András Levente u.3. 1
Pákóctl Mihály 1X.U;3. 1
Ráth Gyula Sándor u.l.l. 1
Pelslk J^sef Sándor u.5. 1
Sárosl István Csexltíst u.2. 1
Slnonylk Jóssefní Pil u.5. 1 TEHERBE:
Solyot Istvánná leríss u.2. 1
Soaoral Juios XIV.u. 17. 2 Jankó Péter Vasút u.96 1

Stlebel Jóisef Vl.u.8. 1 [lováss Béla Vasijt u.7. 1

SQttö Endre Pósta u.lO. 4 Rexler Oábór XVT,u.9. 1

Schaden-Iároly Vasút u.78 3 SoltésB Ferenc Vasút u.9. 3

Stabó Gergfly XT.u-.24, 1 Ssegner J«nos Fö u. 1

Ssabó Oísání Vasút u,101. 1 StIsler András Pósta.u. 2

Siíkes Tános XT.u.15. 1 Flack László IX.u.5 1

Ssllágyl Károly Vasijt u.58. 1 Magyar Lkssló Pesti u. 1

Ssilva János Pósta u.6. 1
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A fellendülést, bizakodást megrontotta, hogy a gazdasági életet 
hamarosan az „aki bírja, marja” elv vezérelte. Rettenetes gyil
kosságok, rablások történtek, történhettek. Éjszaka mindennapo
sak voltak a „vetkőztetések”, útonállók egyszerűen elvették a já
rókelők felső ruházatát. Nyílt pályán megállított vonatokat rabol
tak ki fegyveres támadók. A Budapestről kivezető utak kaptató
in: a gödöllői patkón, a kamaraerdei emelkedőn, a Vác feletti 
Katalin-pusztai szerpentinen felfegyverzett bandák rendszeresen 
megjelentek és kirabolták a magányos teherautókat, szekereket.
1947- ben egy szép tavaszi napon a Könyves harmadikos diákja. 
Kertész, kicsalogatta osztálytársát. Ládáit, a mai újpesti SZTK 
mögötti - akkor még beépítetlen - területen álló félbehagyott 
templom pincéjébe íizzal, hogy ott egy öreg pisztoly van elásva. 
Ládái letérdelt és kaparni kezdte a homokot. Kertész egy darab 
vascsővel agyonütötte. A karórájáért. 14 évesek voltak.
1947. március 17-én a gödi határban saját földjét szántotta a 37 
éves Csemus János. Lováért, kocsijáért - azóta is ismeretlen tet
tesek - fényes nappal, agyonverték. Aznap Póton, a kocsma előtt 
még láttak a meghajszolt fogatot és a bakon izgatottan ülőket. A 
leírás ráillett S.-ire, de a nyomozás abbamaradt.
1948- ban valami kezdett változni. Még egy nagy fellobbanást 
hozott 1848 centenáriuma. Nagy szenzáció volt, amikor éppen 
azon a tavaszon renoválni kezdték az újpesti Városházával 
szemben álló földszintes régi kocsmát. Valószínű, hogy Újpest 
legrégibb épülete lehetett, mert amikor leszerelték a bejárat mel
letti falról a „Bor-Sör” táblákat, a régi vakolaton ott volt az 
1848-as eredeti toborzó plakát. Ma már nyoma sincs az épület
nek sem.
Az alsógödi piactérből akkor lett Kossuth tér. A szobrot Sziklai 
Gyula készítette. A felsőgödiek Schwaral Gyulának ismerték. 
Nyolc év múlva, október 24-én ott szavalta Juhász Sándor író
gép műszerész a Nemzeti dalt. Körmybelábadt szemmel mond
ták utána „rabok többé...”. Ez a szobor is sok minden látott. Bi
zakodva gyűltünk köré 1989. március 15-én is. Máig ismeretlen 
„hősök” 1990. júniusában ledöntötték. Lehet, hogy szakálla mi
att Leninnek vélték?
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Művészeink, balról: Szommer József, Sziklai Gyula
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Földközelben
K ossu th  k oszorú i; ú ton -ú tfé len

■ A  £Sdt meOett, az als<5i bkgyiz/joál saaé- 
ayta. kácsii eihanyagoitaa hpTaVtik m eg a K o s- 
sőtfa V6i. A  szom ónifiizek előtt k is  m iScőoszk>- 
poa seriT«^ rmStő. íkxöQ  m ellszobor. Évtize
deken keresztül csak az isko lá sak látogatták 
meg. óvodások játszadoztak kíkülűtte.

■ A m ikcff a „hosszá fagy”  v a á a , 19S9 
máreiosábao. m ^  októbet^ten a gödiek tanát 
m^gftnrvpeihfTTi^v SEÍvt&  szgrinti jeles
na^^jiriVar » ' m a g á ró l é r t t t ó d ő e n

e iónk méltóbb em lácet állftari Kossuthnak -  
és flnm agtmknak.

■ G ö d  egyik  legnagyobb problém ája az 
utak tossz állapota. A  betooutak hossza ele
nyésző a poros, sáros, kátyus földút akéhoz ké
pest. A z  utca göd rösségén^ elbaciyagoltságá- 
ról, v a g y  sim aságánS következtetni W*ö«»t az ott 
lakó ig é sy s z in ó ^  Peisze nem csak szán- 
áSc. kérdése ez, húszén sok munkát igényel az 
ót, a járda kaibantaitása és nem kevés pénzt is.

já n ilu k  Űbozzá. aki -  a m a g a  csöndes m ó rijá n  
-  az Slandóságot, az é it& e k őrzését i^ p v ise l-
te.

■ A zo n b an  valaná b q  tötténbetett itt, a 
községben, valam iéit megnebeztelbetett iánk 
Kosnah Lajos, m én e gy ik  reggel az emberek 
azt lá tta , hogy a szobor némán hátat ford&oo. 
V agy  a n ii csen des fbtiadalm ank nem nyerte 
el a tetszését vagy a viiágtaitiiba dobált st^ös- 
ttvegek bántották a szemét, de úgy képzriem : 
dhatáiozta, itt hagy bennünket. O lyan  közsé
get keres m a g ia k , afaoi jobban m egbecsülik. 
Előbb hátat fcadítoa, aznrán egy éjjel m egpró
bált d szöknL íg y  tűrténfaetett. hogy leszáOván 
talapzatán^, m egcsúszott, elesett, ö sszstík t.. 
M ert aita gondolni sem  merek, hogy hnlm í 

m átÓDsí i^ a k ”  bodeOzi áHapotfaan, a sö
tétben összekeverve egy m ágik rralrána^ — hár 
gyér hajú — fiíifíúval, íg y  akarták inegviccelnL 
Lehet, hogy vannak, a k ik  az q  (fivatnak hódol
nak. szobrot döntenek Kossu th vagy Lenin, 
nekik egyre m egy: daiab-daiab.

■ V a la k i azt mondta: önarckép ez a ledön
tött, összetört szobev — a m ai Gödé. B ízzunk 
benne, hogy ebben a szép új világban lesz

Ezért van az, bogy n fiiány szépen, m íveseD 
épttec és gondozott ház előti sim áia gyalult, 
m urvával szórt, sőt helyenként aszfaltozott út
szakaszt találrrnk

■ A  jó Út azonban néha megEévesziő. ha au
tóval közlekedüDk rajta A  szép, sim a Sátüet 
a ^  csábít, bogy fe lfagyva a göcbök kerülge
tésével, kicsit felgyorsöva, hátiadőljiink az ülé
sen. Tudja azonban ezt az út é p ít ^  is, ezért la
katos kts buckát vagy átkot ^pá a szakasz, két 
végété. A  vigyázadan autós könnyen elharap- 
b a ^  a nye lvét és j<a az e szS x  vési a rÉp- 
nyelv által „fekvő ienck^” -aek cím zstt l< ^ g ^  
pontos helyét

■ A  m egoldás m indenképp az fenne -  m i- 
előti eljön a Kánaán és m inden utca betonos 
fesz —, ha évenként kétszer-báiom szor a föld
gyalu végigm enne az utcácoa és etegyengetné 
a gödrt9cet

■ A z  a híz jáija, m iszerint községünk neve 
egy szem élynévből (Gud) szátmazár. G yaní
tom, ha m a fenne a névadás, szőkébb szülőflS-
d ü n k  a m p y g T á m lá lh a ra tla n  gOdOi irtán  kcieSZ -
tebetne G öd névre.

Jámbor
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1948-ban a május 1-jei ünnepség előtt az igazgató bácsi az osz
tályoknak dekorációs versenyt írt ki. Az addig tisztán tartott, fe
hérre meszelt falakra piros papírból kivágott betűkből politikai 
feliratokat kellett gombostűvel felszegezni. Mi rajzoltunk egy 
fehér galambot is, csőrében egy olajággal. „Éljen a béke!” írtuk 
alá. Az igazgató bácsi összeráncolta a homlokát. „Vegyétek le! 
Mi nem könyörgünk a békéért, hanem kiharcoljuk!” - mondta. 
Elsején reggel hatkor volt a gyülekező az iskolaudvaron. Egész 
Újpest, a gyárak, az iskolák, az intézmények, tízes sorokban 
gyalog indultak útnak, zászlókkal, táblákkal, végig a Lehel úton, 
Podmaniczky utcán (lehet, hogy akkorra Rudas Lászlóvá ke
resztelték) az Engels térig és onnan vissza az Andrássy úton a 
Hősök terére. Délután két órakor értünk a csaknem üres tribün 
elé. Bizonyára ebédeltek a korábban ott lévők. A „séta” gyötre
lem volt. Többet ilyen felvonulást nem is rendeztek nekünk. 
Rosszabbodni kezdtek a dolgok. Egy nap bőrkabátosok jöttek az 
iskolába, két diákot elvittek. Soha többé nem láttuk őket. Az 
egyiket Borbélynak hívták. Cserkész volt és a Természetjárók 
Turista Egyesületének tagja.
Még azon a tavaszon egyszerre három új fiú jött közénk: Papp, 
Gyenes, Pillinger.
A tanév vége felé az írásbeli érettségik idején szokásos szünet
ben az osztály kirándult a Balatonra. Salamon Bandi édesapjá
nak egyik ponyvás teherautóján utaztunk. Akkor láttam először 
a „magyar tengert”, éreztem lágy vízét. Énekeltük a slágert: „A 
szeme tengerkék, zöld alapon, viharban pont ilyen a Balaton...”. 
A teherautón velünk jött új osztályfőnökünk, a legendás dr. 
Fecske András (az ő festőművész leánya készítette az alsógödi 
templom mai oltárképét), és a legújabb, fiatal igazgatónk dr. 
Szabó László.
A nyáron kinőttem édesapán fiatalkori nadrágját. Újra nem tel
lett, pedig a havi 36 Ft ösztöndíjamat egy fillérig hazaadtam. 
Még diákom is volt: az esti tagozatra beiratkozott új gödi állo
másfőnök, Sz.I. Végül Bisztriánszky Jani bácsi a szabómester és 
rokonunk, a Papa egy frissen kapott munkaruhájából szabott 
nekem egy hosszúnadrágos öltönyt.
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Fischer és Salamon ősszel nem jöttek velünk az ötödikbe. Vala
ki tudta, hogy kivándoroltak Ausztráliába. Sejtették a jövőt. 
Eldobhattuk a régi tankönyveket. Újfajta történelem és irodalom 
tankönyveket kellett venni, igaz, fillérekért.
Összekeverték a két ötödiket. „A” osztályos lettem, reál tagoza
tos. Latin helyett ábrázoló geometria, német helyett orosz nyelv 
a tanrendemben. Gálos tanár úr tanította az utóbbit. Gergulics 
szerint ő is csak a nyáron tanult meg oroszul, ahogy a Ka- 
lovszky tanár úr is. Régi kedves oktatóinkat, dr. Szarka Gyulát, 
Dienes Lászlót „B” listázták. Új tanárok, sőt tanárnők jöttek. A 
tantermek faláról még a nyáron leszedte a feszületet Jávor úr, a 
pedellus, akit mi magunk között Figarónak neveztünk.
Egy novemberi napon óra alatt ő kopogott be az osztályterem aj
taján. Azt hittük azért jött, hogy a vaskályhában égő tűzre te
gyen. Ehelyett odament a tanár úrhoz és súgott neki valamit. Az 
osztályfőnök úr felállt: Arányi, Bartos, Bátorfi, Becker, Borsos, 
menjenek az irodatiszt úr után. Figaró levezetett bennünket a 
földszintre a tanári szoba elé. - Itt várjanak - mondta. Bement az 
igazgatói irodába. Kisvártatva kijött és Arányit szólította. így 
kerültünk sorra egyenként. Aki kijött, piros volt az arca a felhá- 
borodottságtól.
Sorra kerültem én is.
„- Te ellened pedig az a vád, hogy kijelentetted, miszerint nem 
vagy hajlandó levenni a sapkádat a kopasz Matyi bácsi képe 
előtt. Beismered vagy tagadod?
- Nem tagadom igazgató úr! - válaszoltam és nagyon melegem 
lett.
- Tehát mondtad?
- Nem mondtam!
- Az előbb mondtad kisfiam, hogy nem tagadod!
- Mert attól félek, ha azt mondom, hogy tagadom, azzal elisme
rem, hogy megtörtént, és letagadom - feleltem ijedten. Nézett 
rám szomorúan, aztán elmosolyodott:
- Jól van, menj vissza az osztályba!”
Az órák végére mindenre rájöttünk. Csak a három új fiúnak nem 
kellett kihallgatásra menni. Egy újfajta kollégiumból jártak be.
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Az egyiknek a papája valamilyen központi bizottságban dolgo
zott, a másiké rendőrparancsnok volt, a harmadiké börtönben 
halt meg. Még abban az évben egy budai iskolába mentek át, 
egy orosz tannyelvű gimnáziumba. Ragyogó pályát futottak be.

Az alsógödi vizicserkészcsapat

Az alsógödi cserkészcsapat gyűlésén - a munkahelyi nehézsége
ik miatt már korábban lemondott két vezető, a Szegvári fiúk he
lyett - Eszes Jancsi bá lett a parancsnok. Fel is készített hármun
kat a franciaországi cserkész világtalálkozóra, amely azután ter
mészetesen nélkülünk zajlott le. Utolsó táborunkat a Bánki tó 
közelében még megtartottuk és azután mindenki, aki valahol ta
nult, ment a kötelező tagságú szervezetébe.

A Könyves minden tanulója a Diákszövetség tagja lett. Ócska 
zsákvászonból készített sötétkék sapkát kellett venni. A fazonja 
az orosz katonasapkára hasonlított. A régi kék bársonysapkát az 
angyalos címerrel, leparancsolták a fejünkről, pedig szívesen 
hordtuk. Ma is őrzöm.
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Az új típusú sapkában. A lapátos „férfi” Juhász János 
hároméves korában. O volt Göd utolsó tanácselnöke 

társadalmi munkában - fizetés nélkül

A régi címer
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Alsógödön is. mint az országban másutt, bezártak a boltok, fű
szerüzletek. kisiparos műhelyek. Eltűntek a magán személygép
kocsik. a Dunáról a motorcsónakok. Szürke lett minden. 
Bezárták a kocsmákat, vendéglőket is. Hor\'áth Gyulától elvet
ték a .biciklista nag>A'endéglőt”. Az utolsó bérlő. Koncz úr 
.Prosztinger“ űr névre hallgató fehér pulijával eg}üitt eltűnt az 
ajtóból vendégváró posztájáról.
A vendéglőből kultúrház és kön)^^tár lett. De még előbb meg
szüntették a Fácán vendéglőt is, kiürítették a hatalmas színház- 
és báltermet. Ide költözött az ASE, a sportegylet. Irodát, öltöző
ket. mosdókat és egy nagy edzőtermet alakítottak ki. Az ASE 
addig a Hajas-féle Kincsem csárdában tartotta a játékos-értekez
leteket. A padlástérben volt az öltöző. A futballcsapat lila-fehér 
szerelését Havas Laci bácsi adta ajándék gyanánt. Ezt a vendég
lőt is államosították. Szieber Náci bácsinak sem futotta már. 
hogy pénzelje a csapatot.

Álarcosbál a Fácánban
Elvesztettük a Duna-partot is. A Wigner villába bekököltözött a 
..Szabadságharcos Szövetség“, kizárólagosan az övék lett a part
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a Jávorka utcától a Kissziget közepéig. Lőteret építettek és ezért 
lerombolták az Alkotmány utca végén álló kilátóbástyát, a Ba
golyvárat. Szombat déltől vasárnap estig állt a bál, folyt a kikép
zés. Egy vasárnapra virradó éjjel rettenetes puskaropogásra, 
kézgránát robbanásokra ébredt a lakosság. A szomszéd ki is 
ment a közeli vasúti bakterházba Soltész bácsihoz. „- Itt vannak 
az amerikaiak?” - „Fene megette, csak ezek a gyerekek küzde
nek a déli rántotthúsért!”
A következő vakációk számomra már kemény munkával teltek. 
Valahogyan pótolni kellett édesapámnak azt az egyhavi fizeté
sét, amit elvettek tőle tervkölcsönre, békekölcsönre.
1949-ben a vasúti pályamester vett fel többedmagammal, gyo
mot irtani a sínek között Alsógödtől Sződligetig, óránként 70 fil
lérért.
A következő nyáron a Landler Jenő Járműjavítóvá elnevezett 
Istvántelki Főműhelyben voltam igavonó. Egy nagy erős, négy
kerekű fakocsira kellett felraknom kilenc oxigén palackot üre
sen és elhúzni, egymagámban úgy négyszáz méterre a helyi oxi
géngyárba. Ott lerakni, a töltőbe beállítani, majd megöltve vis
sza a hegesztőknek. Reggel héttől délután háromig csináltam. 
Augusztusra napsütötte, szíjasizmú, erős fiú lettem, 
így aztán a télen meg se kottyant az órákig tartó próba a iskolai 
díszteremben. Mi voltunk kilencen a Könyves, és egyben Új
pest, első néptánc csoportja. A tagok fele előzőleg regős cser
kész volt.

Még csak hattagú a csoport
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„Kispiricsi faluvégén folyik el a kanális,
Enyém leszel kisangyalom, ha bánja az anyád is.”
Dehát a lányok is fiúk voltak, csakhogy beöltözve, kendősen és 
kifestve. A Zeneakadémiai volt az első verseny, ahol felfigyeltek 
ránk. Az igazgató úr elrendeztge, hogy a leánygimnázium jelent
kezői közül Orsányi Gyuri válogasson a táncoskedvű hatodiko
sokból.
1950-ben az Egyesült Izzó kultúrtermében a legjobbak lettünk. 
1848-as huszárruhában roptuk a táncot. A ruhákat a jelmezköl
csönzőből, a csizmákat - nagy titokban - abból a cipészszövet
kezetből szerezte Figler Feri, ahol az édesapja BM tisztek részé
re suszterkedett.
A lányokkal együtt jöttek az addig nem látott bajok. Diákszerel
mek, féltékenység és egyéb új élmények. A tanulás fontossági 
listánkon kezdett hátrább kerülni.
Új osztályfőnökünk, a fizika- és matematika szakos tanár, Sza- 
lóki József, végetvetett a folklór iránti érdeklődésünknek. Még 
abban az évben az osztályok közötti előmeneteli és magatartási 
versenyt a mi osztályunk nyerte meg, a vele járó kinccsel, egy 
vadonatúj ötös focival.
„- Na erre mit szól a főnök?” - lestük a szavát, amikor az egész 
iskola előtt az egekig magasztalt bennünket az igazgató úr. Sza- 
lóki bejött, leült, beírta a naplót. Végignézett rajtunk és azt 
mondta: „Olyan ez az osztály, mint az alma. Kivül szép, belül 
rohadt! Bátorfi gyere ki a táblához.” - Visszazökkentünk a régi 
kerékvágásba.
A következő nyár volt a legtöbbet adó. Az alsógödi TSZCS ker
tészeti munkásokat keresett Duna-parti zöldségesébe. A területet 
bolgárkertészkedésre Ivanov Marci bácsi és családja alakította 
ki sok évvel ezelőtt. Elvették tőle a berendezésekkel együtt. Volt 
egy kis tanyaközpont, istállóval, gémeskúttal. A munkaidő reg
gel hat órától délig, majd egy félórás pihenő után délután fél há
romig tartott. A 16-18 éves fiúk, lányok, néhány idősebb, de 
még fiatal asszony irányításával - akik TSZCS tagok voltak - vé
gezték a munkát. Teljes szélességben végigkapálták, gyomlálták 
a majdnem fél kilométer hosszú és csaknem száz lépés széles
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területet, az egymástól vízvezető árkokkal elválasztott „fiterká- 
kat”, ahogyan megtanultuk az elnevezéseket Kovács Lászlótól, 
a kertészet fiatal vezetőjétől.
Tanultunk mást is. Nem tiltották a beszélgetést munka közben. 
Egy ismeretlen csodavilág bontakozott ki előttünk Demirovics 
Lia - nekünk akkor néni - visszaemlékezéséből, aki korábban 
Lia Demy néven Európa hírű előadóművész volt. Most kitelepí
tett, és eljött kapálni, mert nem kívánt éhenhalni. Nem ő volt az 
egyetlen közöttünk.
Egy hét múlva a vezető átvitt a Dunagát folyó felőli oldalára. 
Megmutatta az oda fúrt betongyűrűs kutat, a belenyúló szívó
csövet és a hosszú, széles bőrszíjat, amellyel a MIA-MIB diesel 
motor működtette a szivattyút. „- Ezentúl ezt kezeled!” A szi
vattyú araszos átmérőjű csövön ontotta át a gát felett a Duna lan
gyos vízét, amelynek útját hatalmas, félhold formájú kapáikkal 
irányították Szántay Máté és Mátyási Mátyás urak. Ha a szi
vattyú lefulladt, mert a Duna medrével összekötő csövön a víz
zel együtt beáramló fűzfalevelek eltömték a szívófejet, az én 
tisztem volt lemászni a kútba, és egy nagy levegővétellel a víz 
alá bukva eltávolítani az odatapadt leveleket. Mindezek után a 
kifolyó cső ismét bőven ontotta a vizet.
Júhus elején a kertészet két igáslovának, Klárinak és Csinosnak 
az ápolója hadba vonult a szerb határra. Előléptem kocsissá. 
Munkakezdés reggel háromkor. Etetés, itatás, csutakolás. A szi
vattyút átvette Kontermann Lali. ,>Iásodállásban” mi ketten 
,/érfiak” cipeltük egy „trógon” a lányok által kiszedett és cso
mózott zöldséget a fészerbe, ahol kocsira raktruk az újpesti pia
con működő TSZ áruda részére.
A kislányok; Rátóczky Éva, Kopp Gizi, Rákóczi Tériké, Ráth 
Éva, Lovász Rozika, Szabó Juliska és Dunakesziről Sztarcsó 
Éva, no meg a Héder fiúk, derűs kis társaság voltunk, pedig ke
ményen dolgoztunk. Rátóczky néni, Romwalter néni szeme 
mindent látott.
A lovaim megtam'tottak szántani, ekekapázni, fuvarozni. A ba
kon ülve, a csendesen bandukoló lovak gyeplőjét tartva már fel
nőttnek, fontos embernek éreztem magam. Megemberesedtem.
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Még önkéntes tanítványom is akadt, a kis tízesztendős Lovász 
Öcsike.
Ma már szinte hihetetlen: a tanyát, a lovakat éjjel senki sem őr
izte. Soha semmi nem veszett el. Fülembe cseng „beosztottjaim” 
csendes „röhögése”, amint a hajnali derengésben meghallották a 
közeledő kerékpárom zörgését. A vázon természetesen ott ült 
minden hajnalban Öcsike is.

Az öntözéses kertészet 1952-ben:
Elöl a két fekvő fiú: Koppéi Mihály, Romvalter György 

Első sor balról: Futó Bözsike, Mátyási Matyi Bácsi, Kovács 
László, Varga Zsófi - ölében Romvalter Lacika, Romvalter 

néni. Szabó István, Virág néni.
Második sor: Udvardi Károly, Kopp János, Abrahám Tibor, 

Kakula bácsi. Koppéi Mihály né, Rátóczki Mihály né, Nemesné 
Harmadik sor: Tóth Mihály, Szabó néni 

- mert a férje szabó volt.

Az érettségi simán ment, Szalóky tanár úr úgy döntött, minden
ki „le fog maturálni”. Sikerült neki. Kemény ember volt, áldja 
meg az Isten érte haló poraiban.
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Az egyetemi jelentkezési lapra azt írhattuk, amit akartunk. Csak 
Zákonyi és Sütő Nagy mehetett műszakira. Engem is, mint még 
másokat, kihúztak, de törölték a nevem mellől az Idegen Nyel
vek Főiskoláját is. „Diplomata leszel, mész az ELTE-re!” Hát 
akkor oda. Mégis jobb, mint három évet letölteni a határőrség
nél, vagy a ,ácékekkel”. Akkortájt oda irányították a környék 
sorköteleseit.
Az egyetemi oktatás rendje az ötvenes évek elején nem sokban 
tért el a középiskolában megszokottól. Heti hat napon át, napi 
hat, hét, esetleg nyolc órát tartott. Két órás, az egész évfolyam
nak szóló előadás után kis tantermekben csoportos foglalkozás. 
Délben ebéd a menzán. Ara egy hónapra 120.-Ft. Az ösztöndí
jam 300 Ft volt.
A második évben átszervezték a kart. Az évfolyamból tizenha
tan maradtunk, akik szakfordítónak készültünk.
Sok olyan előadást is hallgattunk, amelyeken arról győzködtek 
bennünket, hogy amit látunk, tapasztalunk, az nem olyan, ha
nem sokkal szebb, jobb.

A tankör a harmadik szemeszter elején. A végén egyedül a 
középen ülő Háry Judit lett hivatásos fordító. 1954
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Heti két órában elméleti katonai kiképzést is kaptunk, nyáron 
egy-egy hónapot beöltözve erdei katonai táborokban szolgá
tunk.

Szegedi és pesti filológusok 1953 nyarán Böhönyén

1953-ban Böhönyén, majd Hajdúsámsonban. végül 1956-ban a 
diplomázás után három hónapot először Pécsett, majd Debre
cenben töltöttünk. Az államvizsgák után azonnal állást kaptam 
egy hadiüzemben. Onnan vonultam be Pécsre, ahol megrendítő 
élmény fogadott az első ébresztő után. A tiszti étkezdében nyolc 
év után először ettem vajat. Előzőleg belügyi tisztek laktak a Pe
tőfi laktanyában ugyanis!
Augusztus végén az egész századot átvonatoztatták Debrecenbe, 
ahol a Kossuth laktanyába kerültünk. A felgyorsult politikai 
pezsgést az akkori katonai vezetés figyelmessége távol tartotta 
tőlünk. És ki hiszi el ma az akkori valóságot; ismeretlen foga
lom volt az eltávozás vagy a szabadság.
Már túl voltunk a kiképzésen, a tiszti vizsgán, amkor egy este ta
karodó előtt beparancsoltak bennünket a közös, százszemélyes 
hálóterembe és a folyosó túlsó oldalán berendezett fegyverszo
bából a tényleges szolgálatot teljesítők elvitték a fegyvereinket. 
Debrecen központja felől kiáltozások és lövések hallatszottak.
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Hajnalban sorakozó. Az ezredparancsnok, Csorba alezredes 
bennünket, mint megbízhatatlan egyetemistákat - felsőbb pa
rancsra - teherautókon kivitetett a Hortobágyra, a Kilencl>iikú 
hídhoz. Ott egy nagy, üres juhhodályban töltöttük a napot és 
hallgathattunk először rádiót.
A megbízhatatlanság bélyege rajtunk ragadt. Ezt az 1956-os év
folyamot - csak ezt az egyet - a későbbiekben sem hívták be a 
szokásos tartaléakos tiszti kiképzésre. Még „obsitos” levelet 
sem kaptunk, amikor kiöregedtünk a behívhatók sorából. 
Leírtak bennünket.
Mi amúgy sem tartoztunk az előttünk járt ,J^ényes Szelek” nem
zedékéhez, de baráti körünket nem verbuváltuk a mögöttünk 
nyomakodó, dédelgetett korosztályokból sem. Akkoriban Gödö
k é  három színjátszó csoport és két egészen jó zenekar vonzot
ta maga köré a fiatalságot. Nyáron az egész Duna-part újra a mi
énk lett.
Ami pedig a pályafutást illeti, kezdhettünk mindent élőiről. 
1957. januárjában beálltunk nagyüzemi segédmunkásnak. Volt 
aki később ipari szakmát tanult, volt aki esti vagy levelező tago
zaton másfajta oklevelet szerzett. Egyszerre tanultunk és dol
goztunk, mert azért családot is alapítottunk. Az én nyelvismere
temre is csak jó  tíz év múlva lett szükség, amikor már gyártás- 
tervező voltam a Dunakeszi Vagongyárban, ahol akkoriban ha
vonta tizennyolc vadonatúj személykocsit gyártottunk és több. 
mint száz darabot javítottunk másfél éves üzemeltetés után. 
Újabb húsz esztendő telt el addig, hogy hazánkat kezdtem kép
viselni, először a volt KGST országokban, majd az ENSZ Euró
pai Gazdasági Bizottságában, Genfben 1990 után.
Még egy ide illő történet Volt idő, amikor százával végeztek 
bérfuvarozást a Hunakocamion kocsijai az NSZK és Irán között, 
még volt magyar tengeri flotta is. Egyezményeket kötöttünk az 
útba eső országokkal a járművek, személyzetük és rakománjiik 
védelmére, rendkívüli események idejére, kölcsönösségi alapon. 
Szófiában egy nagyon szép, régi vülában volt a tárgyalás. .Ami
kor a megállapodás aláírása megtörtént és a helybeliek eltávoz
tak, a tanácsos hozzám fordult.
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- Úgy tudom, te is gödi vagy?
- Ipen és még ki? - döbbentem meg.
- Állítólag gödi volt itt az Osztrák-Magyar Monarchia nagykö
vete, az első világháború előtt. Nemeskéri Kiss Sándornak hív
ták. - Itthon elmentem néhai nagyatyám, Rákóczi István sírjához 
és elmondtam neki. O vezette 1935-ig a birtok tejgazdaságát. 
N.K.S. szépen emlékezett meg róla és később a fronton hősi ha
lált halt fiáról, egyik könyvében.

Végső búcsú a háborútól.
Az utolsó lövészárok a gödi állomás keleti szélén, mielőtt a 

golfpálya el nem nyelte 2000-ben.
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PARTOS JUDIT- STIEBET LASZLONE:

Néhány történet a front átvonulásáról 
és későbbről

Városi könyvtárunk polcán nemrégiben megláttam Márai Sán
dor Föld, föld!... című könyvét. Boldogan kikölcsönöztem, 
mivel kedvelem írásait. A mű alcíme: Emlékezések, amely az 
1944. év végétől 1948-ig, külföldre távozásáig terjedő időszakot 
öleli fel, az események idején papírra vetett rövid mondatok 
alapján. Első ízben 1972-ben Torontóban adták ki, nálunk majd 
húsz évvel később, 1991-ben. Nagy érdeklődéssel kezdtem ol
vasni. Hamarosan úgy éreztem, ez velem élő, nekem is közvet
len történelem. Felelevenedtek saját emlékeim és feltámadt ben
nem megírásuk kényszere.

Néhány Márai Sándor által megélt eseményt idézek a könyvből. 
Pontosabban annak első részéből, egyrészt azért, mert a történe
tek némelyike bármelyikünkkel hasonlóképpen megeshetett, 
másrészt, mert ez az a szerző által megörökített időszak, amely
re rácsengnek saját emlékeim. íme a kiválasztottak:
„Az első orosz katonával... 1944. karácsonyának másnapján ta
lálkoztam. Fiatal ember volt, azt hiszem fehérorosz... Lovon 
nyargalt be a falusi községháza udvarára, kezében géppisz
tollyal... Reám fogta a fegyvert és megkérdezte: - Ki vagy? - Azt 
mondottam író vagyok... A fiú nem értette a válaszom és megis
mételte a kérdést. Most érthetőbben,tagolva a szót, ezt mondot
tam: - Piszatyel. - Nem tudtam oroszul, de ezt a szót megtanul
tam, mert híre járt, hogy az oroszok nem bántják az írókat. És 
csakugyan, a fiú most elmosolyodott .... - Haraso - mondta. - 
Idzis domo... Megértettem, hogy elbocsátott és hazamehetek... 
Két héten át ötletszerűen jöttek, szórványosan egyesével, kette
sével. Legtöbbször kértek valamit: bort, ennivalót, néha csak
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^gy pohár vizet... Kivételek szép számmal akadtak, de az első 
két hétben - hála a helységben megtelepedett felsőbb orosz ka
tonai parancsnokság jelenlétének - nagy általánosságban boldo
gultam az orosz látogatókkal. ...Akárhányszor megesett, hogy 
kimentem az előszobába és lovakat találtam ott, amint békésen 
nézelődtek, amíg gazdáik, a kozákok, a konyhában forgolódtak, 
italt vagy ennivalót kerestek...
... Sok orosszal volt dolgom akkor és néha később is, de egyet
lenegyszer sem esett meg, hogy az orosz, aki kért valamit és ko
moly hangon Ígérte, hogy visszaadja, amit kölcsönkért - szerszá
mot, könyvet, akármilyen értéktelen tárgyat - , megtartotta vol
na a szavát. És ha számon kértem rajtuk az Ígéretet, boldogan, 
felszabadultan nevettek a szemem közé, mert íme, ők voltak az 
okosabbak és túljártak az eszemen!...
... A falu, a környék ezekben a napokban két arcvonal közé szo
rult. Buda még nem esett el... A két arcvonal között az orosz csa
patok éjjel és nappal vonultak a helységen át. Nem múlt el éjsza
ka, hogy ne kért volna valaki nálunk is szállást. Ezek az alkalmi 
beszállásoltak reggelre legtöbbször tolvajlással fizettek: elvittek 
valamit, vánkost, cihát vagy dunyhát, valamilyen evőeszközt, de 
vittek ruhát is, cipőt, mindent, ami a kezük ügyébe akadt. Nem 
voltak válogatósak és egyáltalán nem firtatták, „burzsuj”-e az, 
akit kifosztanak vagy ágrólszakadt szegény ember... a „zabra”... 
működött...
... A faluban... megkezdődött az „elhagyott javak” fosztogatása. 
Elsősorban a „fasiszta fenevadak”, tehát a nagyvárosba vagy 
messzebb. Nyugatra költözött polgári tulajdonosok lakásait 
fosztották ki... néha külön raboltak az oroszok, néha társultak 
velük a helybeli kalózok... a falu rongyosai hamarosan észre
vették, hogy az oroszok számlájára lehet írni sok mindent, ami 
az éjszaka sötétjében történik...
... A januári homályban világítóeszközök nélkül, sötét szobában 
üldögéltünk akkor délután is, amikor váratlanul arra riadtunk fel, 
hogy fejszecsapások döngetik a kapufélfát. Kimentem a ház elé és 
teherautók tömegét láttam a kertben... Egy tisztféle lépett a házba, 
megnézte a szobákat, lakótársnőimet és elrendelte, hogy
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valamennyien, akik akkor a házban laktunk, húzódjunk be az 
egyik kis oldalsó helyiségbe. A tiszféle aztán a ház minden más 
szobáját, helyiségét lefoglalta a masszirszkája, tehát az átvonuló 
orosz haderő egyik szerelőműhelyének céljaira. Estére olyan volt a 
ház, mint egy gyártelep... Mintegy harminc szerelő, sofőrféle köl
tözött be... A szerelők hajnali öttől este tizenegyig, hajcsárjaik fel
ügyelete alatt, fáradhatatlanul javították az elrontott hadigépeket... 
... Ebben az időben és ebben a faluban két merényletet követtek 
el a nők ellen. Az egyiket megbüntették, a másik merénylő sor
sáról nem tudok... armál többet hallottunk a közeli kisvárosból, 
ahol néhány nap múltán éjszakára már a helybeli kórház pincé
jébe rejtőztek - csapatostul - a lányok és asszonyok...
... így éldegéltünk és figyeltük egymást, oroszok és másféle em
berek. így is tűntek el, egyik óráról a másikra, ahogyan érkez
tek. Az ágyútűz, a bombák zuhogása két napja nem volt olyan 
fülsiketítő... Déltájban meghallottuk, hogy a németek feladták 
Budát...”
A gödi postákról és postásokról szóló történetemben (1998. évi 
Gödi Almanach, 37-52. oldal) érintettem a front átvonulását Al- 
sógödön. Abba az írásba személyes emlékeim nem illettek, most 
pótolom.
Néhány mondatot idézek az említett írásból: „... A frontvonal 
közeledtével 1944. december 7-én a Postaigazgatóság a Vác- 
Budapest útvonalon érintett valamennyi postahivatalnál a na
gyobb értékeket összegyűjtötte és autóval Budapestre menekí
tette...
Mivel az ezt követő napokban már a vonatok sem jártak, a pos
taszolgálat lényegében megszűnt, pontosabban egy rövid ideig 
még a telefonra korlátozódott.”
így Édesanyámnak december 8-án nem volt sok hivatali elfog
laltsága. A telefonügyeletet az akkor itt alkalmazásban álló, Er
délyből menekült testvérpár látta el. (Őket a Kertvárosban lakó 
rokonuk fogadta be.)
Arra már nem emlékszem hogyan, kitől. Édesanyám az említett 
napon vásárolt egy 80 kg-os kis disznót. Kakula bácsi segített az 
állatot jobblétre szenderíteni. Az egész nap a disznótor jegyében
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telt el. Mintha egy komoly hízó lett volna, minden készült: hur
ka, kolbász, a sonkának való combok besózva félretéve, a többi 
hús a frissen készült zsírban lesüwe.
Este a ha^om ányos disznótoros vacsorához négyen együtt ül
tünk le. Úgy tíz óra tájban pihenni tértünk. Nem sokkal később 
erősen megzörgették a posta ajtaját Német katonák voltak. Fel
szólítottak, hogy azonnal hagyjuk el a házat, mert az országutat 
felrobbantják és itt veszélyben lennénk. (Más Írásokban már szó 
esett a Budapestet körülvevő páncélos árokról, amelyik a há
zunk előtt is díszelgett és metszette a Budapest-Vác országutat) 
A katonák megnyugtattak, hogy őt itt maradnak és semminek 
nem lesz bántódása (nem is volt), reggel pedig visszajöhetünk. 
Menjünk, de hová este 11 órakor? A velünk lévő testvérek egy
hangúan azt mondták, menjünk velük, a rokonaiknál lesz he
lyünk. Elindultunk. Előrelátó Édesanyám már régebben elővett 
egy kis bőröndöt amelyben kettőiknek egy váltás fehérnemű és 
az iratok voltak. (Ketten voltunk, mert Édesapám két hónappal 
korábban hősi halált ha lt) Ez volt az egyik csomagunk, a másik 
egy táskaírógép (amelyiken ez az írásom is készült), mert igen 
nagy értéknek véltük.
Befogadóinknál Édesanyám egész éjjel figjelte a hangokat én 
kislányként bizony aludtam. Reggelig erős detonáció nem hal
latszott, ezért visszatértünk az otthonunkba, amely 9-én kora 
délelőtt még ép vo lt ugyanúgy, mint az országút A robbantás 
elhalasztva, mondták a katonák.
De akkor már nem volt ésszerű itt maradnunk. Édesanyám tele
fonon megkérdezte családi jó barátainkat akik a falu védettebb
nek vélt részén, a mai Vasvári Pál utcában laktak, befogadnak- 
e. A válasz: ,Jgen, gyertek!“ Addigra megérkeztek a postai kéz
besítők is, érdeklődni, mi van velünk. Segítségükkel felpakol
tunk arra a négykerekű kézikocsira, amelyiken a postacsomago
kat hozták-vitték a vasúthoz. Az eg\ ik szobánkban halomba volt 
rakva ágynemű, ruhanemű, élelmiszer, útra készen, ugyanis 
Édesanyámnak Ígérete volt a Postaigazgatóságtól, hog>’ eg\' te
herautót küldenek, amivel Budapestre menekítenek. De ez - sze
rencsére - nem éiicezett meg.
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A Vasvári Pál utcai ház ma.

Aliz néni és Józsi bácsi helyet adtak nekünk és holminknak. Bár 
gyakran húztak el a falu felett nem éppen jóindulatúan a repülő
gépek, a kézikocsival még néhány fordulót megtéve, több min
dent elhoztunk a német katonák által elfoglalt otthonunkból. 
Egy olyan bútordarabot is elhúztak a kiskocsin, amelyiknek írá
som későbbi részében olvashatóan, fontos szerepe lett.
Ezalatt az idő alatt a német katonák futóárkokat ástak a kertünk
ben. Takarására leszedték kétszámyú ajtóinkat, amelyekre földet 
szórtak, hogy leplezzék az útvonalat.
Valamikor sötétedéskor közeli robbanásokat hallottunk. Ezért 
úgy gondoltuk, hogy másnap, 10-én, már nem lesz tanácsos a 
harcra felkészített területre, házunknak akár a közelébe is jönni. 
Nem is tettük. Aztán a következő nap fegyverhasználat közeli 
zajára figyeltünk fel. Be is húzódtunk a lakás utcai részéből a 
kert felőli oldalra, hátha az védettebb. De azért Józsi bácsi a füg
göny mögül néha-néha kinézett az utcára és délután már idegen 
katonai egyenruhás alakokat - oroszokat - látott ott mozogni. A 
páncélos árok tehát 11-étől már nem volt akadálya a csapatok to
vábbhaladásának Budapest felé. A katonai fronttevékenység ná
lunk három napig tartott. Elgondolkoztam azon, hogy vajon mi
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itt Gödön a harcok rövid időtartama miatt nem mondtuk soha 
azt, hogy „...az ostrom alatt”? A fővárosiak viszont nem a front 
alatti szenvedéseikre emlékeztek, hanem az ostrom alattiakra, 
ami hetekig is eltartott.

A következő napok, hetek a falun folyamatosan átvonuló csapa
tok portyázásai miatt voltak félelmetesek, még ott, az országút- 
tól távolabbi utcákban is. A védekező mechanizmust a férfiak 
kialakították: az udvari vészharangot - két erős vasdarab össze- 
verését - működtették. Ilyenkor a kertek alatt Józsi bácsiékhoz 
futottak a szomszéd házakból a nők a biztosnak tartott búvó
helyre. Mi is volt az?

Józsi bácsiéknál a konyhából kis ajtó vezetett a fürdőszobába. 
Ez elé állították a mi ebédlőbútorunk pohárszékét, egy keskeny, 
ám magas szekrényt, amelyik tökéletesen eltakarta a rejtekhely 
- a fürdőszoba - ajtaját. Könnyen huzogatható-tologatható volt a 
konyha kövén, mert készítője annak idején vasszegecset is tett a 
lábak aljára.

Előfordult, hogy a rejtekhelyen nyolcán, tizen is szorongtunk, 
sámlin, hokedhn, kádszélén ülve, én mint a legkisebb többnyire 
a fürdőkádban. Csendben voltunk, suttogni sem mertünk. A fér
fiak a konyhaasztalt körülülve beszélgettek. Ha egy-egy orosz 
katona betévedt „zsenát” keresve, azt mondták, hogy előlük Bu
dapestre menekültek.
Csendesebb napokon Édesanyám, ha akadt bátor férfi kisérője, 
eljött megnézni a házunkat. Remélte, hogy a közelmúlt esemé
nyei miatt fájdalmas arca, fekete öltözéke elhárítja a támadó 
szándékot. Istennek hála, nem is érte incidens.
Otthonunkat kisebb-nagyobb repeszek érték, legnagyobb káro
sodása az volt, hogy az országúti robbantás okozta légnyomás 
levitte a tetőről a cserepeket. Persze az üres ház szabad préda 
volt. Minden alkalommal, gondosan bezárták, később beszögez
ték az ajtókat, ám legközelebb újra feltörve találták.
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Házunk repeszektől sérült homlokzata

Egyik ilyen alkalommal orosz katonák voltak a házban és éppen 
tüzet akartak rakni az egyik kályhában. Ezt több ok miatt meg
akadályozandó, Édesanyám magyarázni akarta, hogy azért nem 
lehet tüzelni, mert rossz a kémény. Elővette a zsebében lapuló 
kis magyair-orosz szótárfüzetkét (ki tudja ma már, honnan volt 
neki) és megkereste a ,Jcémény” szót. Ám egy ékezet hibádzott, 
ezért az orosz katonák nem értették mit jelent az, hogy ,d‘ossz a 
kemény”. Legyintettek, elmondták az akkor sokszor hallható 
káromkodásukat, de letettek a gyújtogatásról.
A fentebb elmondottak miatt vetődött fel a gondolat, hogy ha 
nem is haza, de legalább közelebb kellene kerülni az otthonunk
hoz. így aztán a karácsony előtti napokban Adametz Pista bácsi- 
ékhoz. Édesanyám régi pártfogóihoz költöztünk, akik az ország
út túlsó oldalán laktak, tán 250 méterre a mi házunktól.
Itt töltöttük a karácsonyi ünnepeket velük és Aggottékkal, Ilon
ka nénivel és kislányával, Zsókával. Azóta sem volt olyan cso
dálatos karácsonyfám; a kertünkben lévő egyik ezüstfenyőt 
másfél méter magasságban egy repesz kettévágta, ezt állítottuk 
fel. A párja ma is látható, megöregedve, felkopaszodva, de a 
csúcsa kis keresztet formázva több méterrel magasabban van, 
mint a házunk teteje.
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Kedvező megoldásnak tűnt ez a közeli lakhatás. A postahivatal 
biztonságára és mielőbbi megnyitására hivatkozva Édesanyám 
kijárta, hogy a község vezetői tetőcserepet utaltak ki (hajói em
lékszem a Fácán vendéglő kuglizójáról), amelynek felrakásához 
munkaerőt is küldtek. Ezért tehát mindennap itt kellett lenni, sőt 
Édesanyám hol egy fazék bablevessel, máskor paprikáskrumpli
val, vagy egy tál szilvásgombóccal érkezett, viszonzásként a fér
fiak segítségéért. A tetőt sikerült is elég hamar kijavítani.
A szovjet katonák vonulása Budapest felé vagy onnan kifelé, 
rendszeres volt, és az országút melletti életet nem tette épp>en 
nyugodttá. Konkrét történetem van.
Egy napon kora este több autó állt meg Pista bácsiék háza előtt. 
Hat-nyolc tiszt, a hozzájuk tartozó legénységgel, vacsorázni 
akartak. Hozták a nyersanyagot, amit a jelenlévő asszonyoknak 
kellett megfőzni és feltálalni.
Édesanyám nagyon féltett, nem ok nélkül, hiszen hallottunk ese
tekről, amikor a kislány-korra sem voltak tekintettel elvetemült 
katonák. Ezért el akart rejteni, jobb hely híján a lakás belső szo
bájának ajtaja mögé állított. Ebben a helyiségben ágyban feküdt 
Pista bácsi, aki meg volt fázva, köhögött. Az első szobában a 
nagy ebédlőasztalnál vacsoráztak, ittak, mulattak egész éjjel a 
tiszt urak, a legénység a verandára szorult. Beljebb a lakásba 
nem merészkedtek a tisztek sem, mert tudtukra adatott, hogy a 
bácsi „tüdőbajos”, azért köhög. Én pedig némán, mozdulatlanul 
álltam egész éjjel az ajtó mögött.
A nem kívánt látogatás és a velejáró kellemetlen élmény hatásá
ra Édesanyám úgy döntött, hogy visszamegyünk Józsi bácsiék- 
hoz. Házukba addigra beszállásolta magát egy emberi magatar- 
tású orosz tiszt, aki bizonyos védelmet jelentett a háznak és la
kóinak.
Ilyen megoldással mi is éltünk. Jóval később, május vége felé, 
amikor hazaköltöztünk, nekünk is lett „védelmezőnk”. Egy na
gyon fiatal, fehér-orosz származású hadnagy: Maximka. Édes
anyja tanárnő volt. Mondhatom, semmi kellemetlen emlékünk 
nem maradt, sőt könnyes volt a búcsú, amikor tovább vezényel
ték. Nekem egy fényképezőgépet adott ajándékba. Egyszerű kis
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gép V olt, de később meg használtam is. A harcok nyomait vise
lő hazunkat ezzel örökítettem meg.
Befejezesul a fentinél időben korábbi emlékemet írom meg. Kék 
eg, szikrázó napsütés es a  haziak nagjlanj avak Adam Icaval mi 
ketten m am ink templomba a IG oras misere. Szépnek láttuk a 
\ilagot: vege volt a háborúnak! 1945. május 9Hen, a béke első 
napjan az eg is kitett magaert a  mi örömünkre.
Kéziratommal elzarándokoltam a menedéket adó házhoz a Vas
vari Pál utcába. Az Adam hazaspamak, Aliz nemnek es Józsi bá
csinak mar csak azt mondhattam: Nyugodjanak békében. Lá
nyukkal Icaval osztottam meg emlékeimet. Az egyuttlet újabb 
történeteket hozott felszínre., amelyeket Ica szerényén *“mor- 
zsáknak" ütulalva megüt. Lne:
A pmcenket aládúcolták, ugy-ahogy biztonságosnak tűnt es 
ezert, ha nagy \  olt a  csatazaj, akkor „telt ház" lettünk.
Gyakran történt, hogy hivaűan látogatok döngették az utca felő- 
h  bejárán ajtót, amit egy nagy raddal knamasztottunk a sző- 
nyegporolo egyik alkatrészével, úgy hogy nem lehetett egy
könnyen belond. A  férfiak mutattak a katonáknak, hogy j ojjenek 
hatra a másik ajtchoz, addig pedig volt időnk a rejtekhelyünkre 
eltűnni. A  hely az a  bizonyos furdőszobaanuről korábban mar 
szó volt, amit matracckkal kibeleltunk, hogy ne fázzunk, meg a 
kadat is, ami Jutka törzshelye volL
Anyukám bátor asszony volt es nappal soha sem bujt eL Fejet 
bekötötte sötét kendővel, haja szürkére volt hsztez\u. Jól tudott 
szlovákul beszéhu es így valahogy megértették egymást az 
orosz karon akkal-
Egyik nap késő este több, erősen ittas orosz katona jött es bort 
követeltek, ami nem voh - de ezt nem lett volna tanácsos mon
dám, mert csak felduhitette volna őket Édesanyám azt mondta 
nekik, hogy bor mncs, de van finom edes likőn Gy orsan leontott 
egy kis befőtt levet, szüvat, meggy et, es azzal kmalta őkeL Olyan 
reszegek voltak, hogy meg Ízlett is nekik es megelegedetten el
vonultak. p>edig nagy ot sóhajtottunk es egy jo t nevettünk.
A hszt, a cukor bizony becses dolog volt akkor es nagy on be kel
lett osztani.
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De hát, hogy sütemény is legyen, a padlásról kukoricát hoztak 
le, megmosták, lemorzsolták, megpiritották kicsit és ledarálták. 
Amikor tűzszünet volt, a férfiak kimerészkedtek a határba és cu
korrépát hoztak, amit lereszeltünk és egy keveset a kukoricaliszt 
közé kevertünk. A répás kukoricalisztet leforrázva, egy éjjelen át 
jól letakarva, meleg helyen hagytuk. Másnap kiolajozott tepsi
ben ropogósra sütöttük. Ma is úgy emlékszem rá, hogy igen fi
nom, édes csemege volt az „almás prósza”
Gâtai bácsi - békeidőben hajóskapitány - Vilma nénivel, a fele
ségével és Márta lányukkal szintén vendégünk volt. “Goszpodi 
pomiluj” - Uram irgalmazz - mondogatta Gâtai bácsi, amikor 
nagyon erősen lőttek körülöttünk. Egy kis disznót etettek-dug- 
dostak otthon, ami nagy kincs volt, de nem merték tovább tarto
gatni. így hát leölték és nálunk a pincében dolgozták fel. Retten
tő büszke voltam, mert ,Jds ügyesnek” nevezett és megengedte, 
hogy én is segítsek neki. Amikor elkészült, szinte az egészet el
ajándékozta úgy, hogy minden ismerősnek, szomszédnak jutott 
^gy“̂ gy finom falat.
Tavasz felé már vonat is járt, persze csak marhavagon és az is 
tömve utassal. Pesten az iskolák már működni kezdtek, amiről 
mi itt csak késve értesültünk. Nem akartam évet veszíteni, így 
hát elindultam Budapestre, táskámban könyvek, füzetek, rajzok, 
dolgozatok. A zsúfolt vonat megállt és én csodálkozva láttam, 
hogy van egy kényelmes, üres vagon is. Gyorsan felkapaszkod
tam, de amikor elindult a vonat, akkor vettem észre, hogy egy 
részeg katona handabandázik egy nagy vas rúddal.
Nem volt mit tennem, behúzódtam a sötét sarokba. De a katona 
észrevett és a táskámra mutatott, hogy mi van benne? Rettentő
en megijedtem és szinte sírva mondtam, hogy nem, nem, nem!! 
Hiszen a bepótolt dolgozataim, rajzaim sorsa forgott kockán. A 
katona dühös lett és mutatta, hogy kidobja a táskát a vonatból, 
ha nem mutatom meg. így hát reszketve kinyitottam, a katona 
meg kiváncsian nézegette, vizsgálgatta és kissé lenyugodott. 
Amikor a közeledő állomásra figyelt, gyorsan bedobtam min
dent a táskába és Dunakeszi-Műhelytelepen leugrottam a vagon
ból. A szomszédos zsúfolt kocsiba az emberek felcibáltak és így
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sikerült táskástól, dolgozatostól, rajzostól együtt eltűnnöm a tö
megben.
Történt máskor, hogy katonák, tisztek jöttek a lakásunkat átnéz
ni, átvizsgálni. Az egyik tiszt megállt a pianinónál, majd leült 
játszani. Haraso-haraso, mondta, anyám, apám pedig egymásra 
nézett. No ezt most elviszik - gondolták. De nem így történt. A 
tiszt engedélyt kért, hogy naponta jöhessen gyakorolni. Később 
mondta, hogy otthon zeneművészeti főiskolára jár. 
Szorgalmasan jött is játszani, amíg itt állomásoztak. Minden al
kalommal udvariasan megköszönve-elköszönve távozott. A ka
punál még őrt is hagyott, hogy vigyázzon ránk és a hangszerre. 
Hát ilyen is volt.
Lehet, hogy ezek a kis történetek ma már jelentékteleneknek, 
nevetségesnek tűnnek, de akkor számunkra igen fontos esemé
nyek voltak. Azokban a kilátástalan, nehéz napokban mindenki
nek erőt adott a tudat, hogy együtt vagyunk. Kis dolgokkal igye
keztünk örömet szerezni egymásnak és bátorságot önteni abba, 
akiből éppen kifogyott a lelkierő.
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CSANKO MIKLÓS:

GÖDI KI KICSODA? 
Emlékeim Uhrig Zsígmond 
festőművészről

Drága bátyám, Csankó Lajos emlékére

1919-ben született Szentendrén. A Képzőművészeti Főiskolát álla
mi ösztöndíjjal végezte, mestere Rudnay Gyula volt. Még főisko
lás korában kiemelkedő előmeneteléért Nemes Lampérth-, majd 
később Szinyei-Merse-díjat kapott. 1943 óta rendszeresen vett 
részt országos kiállításokon, valamint a Pest megyei művészek tár
latain. Több műve került közgyűjteménybe, így a Magyar Nemze
ti Galéria, a Legújabbkori Történeti Múzeum, a Budapesti Történe
ti Múzeum őrzi alkotásait. Külföldi tanulmányútjai során számos 
európai országot járt be, ezzel is gazdagította művészi látásmódját,

sokoldalúságát. Művészi munkásságá
ban a háború mély törést okozott. Rö
vid ideig tartó amerikai hadifogságból 
hazatért, majd a Scháfferék uradalmá
ból kapott 50 hold földön megpróbált 
gazdálkodni. Ezért Ilka-majorba köl
töztek, az egykori „öreg kastélyba”. 
Valójában Závodszky Géza, Dunake
szi bélistázott főjegyzője vette kézbe a 
jelentős földbirtokot, aki Zsigának pat- 
rónusa is volt a főiskolai tanulmányai 
alatt. (Zárójelben megjegyzem Zá
vodszky Géza testvére volt Závodszky 
Zoltánnak, a mindenkori Wagner-éne- 
kesek kiemelkedő egyéniségének.)

Uhrig Zsigmond portréja a 70-es évekből
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Sikerek, de inkább kudarcok jellemezték az akkori gazdálko
dást, mert sem munkagépek, sem megfelelő vetőmagvak nem 
áUtak rendelkezésére az újonnan földhöz jutottaknak. Amikor 
1949-ben megalakult a helyi termelőszövetkezeti csoport, szin
te reménytelen lett az egyéni gazdálkodás. Uhrig Zsigmondék 
felhagytak a földtúrással. Felsőgödre költöztek, a József utcába. 
Zsiga üzemi munkás lett az Egyesült Izzóban, ahol aprópénzre 
kellett váltania művészetét: a dekorációs osztályon dolgozott, 
ami az akkori viszonyok között legalább a család minimális el
látását biztosította. Ezekben az években születtek leányai: Zsu
zsanna és Klára, így az apára súlyos felelősség hárult, hogy a na
pi életet elviselhetővé tegye.
Uhrig Zsigmonddal az üka-majori évek során találkoztam, majd 
a későbbiek folyamán őszinte barátság alakult ki közöttünk. A 
tizennégy év korkülönbség idővel már annyira oldódott, hogy 
soha nem firtattuk egymás éveit. Számomra az volt a legfonto
sabb cél, hogy elősegíthessem Zsiga művészetének kiteljesedé
sét: biztatásokkal, lelkesítéssel.... Ekkor azonban még az üka- 
majori évek nehézségeivel keUett megküzdeni, mert még élt a 
földulajdonhoz fűzött remény... 1948-ban, a magyar forradalom 
és szabadságharc centenáriumára mi is készültünk, amiben Zsi
gának jutott a főszerep, hiszen szerény obeüszkünk egyik-egyik 
oldalára Kossuth Lajos és Petőfi Sándor arcképét keUett megfes
tenie. Ez az emlékmű a major és a telep találkozásánál épült egy 
mesterséges dombocskán, szépen kirakva gyeptéglákkal, s rajta 
a felirattal: 1848-1949. Hosszú évekig „figyelhette” Kossuth és 
Petőfi a település (Újtelep) harcát az idővel, míg végül önmaguk 
is az idő áldozatai lettek. Az új parcellák benőtték e kis terecs- 
két és az emlékmű ma már csak szíveinkben él...
Aztán az emlékmű építői, az ünneplők szétszórattak, mert az 
1948. utáni évek új szeleket hoztak, új munkát kellett keresni, 
ami a boldoguláshoz vezet. E sorok írója először a fővárosi ipar
ban próbált szerencsét, de az a mesebeh kékmadár egyre 
messzebbre távolodott, s ezért váltani keUett. 1951-ben önként 
vonultam be a néphadseregbe, hogy 37 éven át koptathassam az 
„angyalbőrt”... Ez a körülmény azonban nem szakíthatta meg
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Uhrig Zsigával való barátságunkat, ellenkezőleg: egyre köze
lebb kerültünk, hiszen szabadságom alatt gyakori látogatója vol
tam, s láthattam festői munkájának eredményeit.

K ecskem éti em lékek és egy d íjnyertes kép „szü letése”

Néhány évvel már 1956 után vagyunk, pontosan: 1960. augusz
tusában, akkor, amikor a kultúrális életben már itt-ott megnyi
tották azokat a szelepeket, amiken keresztül egy ózondúsabb le
vegő érintette meg a képzőművészeti világot. Mindent nem volt 
szabad, de sok mindent lehetett, még kísérletezni is. A hadsereg 
politikai vezetése is ki akarta használni ezt a lehetőséget, ezért 
pályázatot írt ki a képzőművészek számára, miszerint: betekin
tést nyerhetnek a hadsereg életébe, s az ott készült alkotásokat 
szeptember 29-én, a fegyveres erők napján, bemutatják a Köz
ponti Tisztiház termeiben. A legjobb alkotásokat a Honvédelmi 
Minisztérium megvásárolja.
Amikor a politikai főcsoportfőnökségen kérdezgették a művé
szeket, hogy melyik alakulathoz szeretnének elmenni, Zsiga ba
rátom azt válaszolta: a repülősökhöz...! Egy kicsit fagyos lett a 
teremben a levegő, mert a légierő alakultaihoz nem akartak sen
kit sem küldeni.Mégis megkérdezték: - Aztán miért pont a légi
erőhöz, művész úr? - Azért, mert egy nagyon jó barátom Kecs
keméten dolgozik és hivatásos katona - ,  válaszolta Uhrig Zsiga. 
Még a pesti beszélgetés alatt történhetett, hogy jelentkeznem 
kellett az ezredparancsnoknál. Csak gyorsan menjek fel, nem 
kell átöltözni, mondta a századmémököm. A parancsnok, miu
tán jelentkeztem, már fel is tette a kérdést: - Ismerek-e egy Uh
rig Zsigmond nevű fesőtművészt? - Természetesen, igen jó ba
rátunk vagyunk - , válaszoltam. Ekkor aztán részletesen meg
kaptam a feladatokt, miszerint: a művésznek engedélyezték, 
hogy egy nagyobb méretű táblaképet fessen a kecskeméti repü
lőtéren. Öt munkanap áll rendelkezésére, elsősorban délután 3 
és 7 óra között. Mindezekért, hangsúlyozta a parancsnok. Ön a 
felelős! A napi munka eredményét be kell mutatni az elhárító 
szerveknek - tette még hozzá végezetül.
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Hát mint mondjak! Boldog voltam, hogy segíthetek Zsigának: 
nem számít a kecskeméti por, a forróság, a napi nyüglődés. Az a 
fontos, hogy Zsiga itt legyen, a többin majd túljutunk...
Az akadály elhárult: Uhrig Zsigmond megkapta megbízólevelét, 
belépési engedélyét, majd szóban közölték vele, hgoy Csankó 
Miklós öt munkanapon át fogja segíteni a művész elvtársat, 
hogy elképzeléseit megvalósíthassa.
1960. augusztus 8-án délután mentem ki a kecskeméti művész
telepre, hogy Zsigával találkozzam, aki két hétre kapott szállást 
és ellátást, mivel beutalt vendég volt. Ekkor egyeztettük téma
beli elképzeléseineket is. Abban egyeztünk meg, hogy egy ÚTI
MIG 15-ös (oktató-vadászrepülőgép) felszállása előtti jelenet 
lesz a legfontosabb téma, ezt fogjuk a helyszínen beállítani. Vit
tem egy vázlatot is magammal, amelyen 5-6 alak szerepelt: a pi
lóták és a kiszolgáló műszakiak, háttérben az indítógépjármű.... 
Zsigáért minden délután kimentem a művésztelepre, majd az 
Öregtemplom buszmegállójából indultunk a repülőtérre. Az 
Öregtemplomba néhány alkalommal betértünk, mert Zsiga 
nagy-nagy lelkesedéssel szemlélte és magyarázta a mennyezet- 
freskókat, Roskovics Ignác műveit.

Kecskeméti alaptéma...
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Ezen közben a stáb összeállt, a repülőgép elkülönítve várta sor
sát: Kandó János, Bajsz Gyula tiszttársaim és 4-5 kiskatona vál
lalták a „megpróbáltatásokat”. Rettenetes hőség volt, amit a 
kecskeméti homok még talán meg is kétszerezett! A 90x120-as 
farostlemez lealapozva pihent egy speciális állványon... Folyt, 
csörgött a festék, csakúgy, mint modelljeink testéről az izzadt
ság... A hajózóétkezdéből kaptunk jó jeges teát, azzal hűtöttük 
magunkat. A napi munka után bemutattuk a készülő képet az el- 
hárítóknak, s amikor megnézték, fülig ért a szájuk a kajánkodás
tól! Bizonyára azt hitték, hogy egy fényképszerű festmény napi 
mozaikjait fogjuk apránként bemutatni, s nem ezt a színfoltok
ból álló, szürke-kék-lila-bama micsodát....! Aztán gyorsan meg
egyeztünk, hogy csak a kész képpel zavarjuk őket. Nyugodtan 
dolgozhattunk, ,Jcezére játszottunk” a mesternek, és gyorsan 
váltottuk a szükséges ruhadarabokat. Olykor egész embergyűrű 
alakult körülöttünk, akik között egy-egy kritikus is akadt, de a 
legfontosabbtól nem tudták a művész figyelmét elvonni, így a 
kép napról-napra közelebb került a befejezéshez. A kép festése 
közben még két akvarell-tanulmány is született: egy pilótaport
ré és egy vázlat a műszaki parancsnokról. Ezek a figurák aztán 
szépen beilleszkedtek a fő témába. A kép elkészült, bemutattuk, 
majd egy alkalmi autóval kiszállítottuk a művésztelepre, ahol 
Zsiga már elvégezte az utólagos munkálatokat. A művésztelep 
melletti kerthelyiségben összejött a „stáb” és csapolt sörökkel 
búcsúztunk a képtől, a mestertől: Uhrig Zsigától.
Szeptember 29-én, a budapesti kiállításon I. díjat nyert a kép és 
a Honvédelmi Minisztérium megvásárolta. Uhrig Zsiga mégis 
arra volt a legbüszkébb, hogy a pilótaportrét személyesen Csók 
István vette meg, ami nagyon nagy elismerésnek számított a fes
tői világban.

Csak a következő év nyarán találkoztunk újra, az akkori Vörös 
Hadsereg úti lakásán, s utólag is jókat derültünk a kecskeméti él
ményeken.
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Egy szép csendélet a sok közül

Zsigáéknál 1964 nyarán.
Csankó Lajos, a szerző és Uhrig Zsigmond
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A kert csodálatos volt, tele sokféle virággal, s olyan cíniasorok- 
kal, amelyek már önmagukat kínálták egy-egy csendélet szerep
lőinek. Az igazsághoz tartozik: Uhrig Zsigmond munkái között 
kiemelkedő szépségű csendéletek egész sora található.

U hrig Z sigm ond első szolnoki látogatása

1963. augusztus második felében megérkezett Zsiga, hogy me
görökítse Szolnok jellegzetes részleteit, a Tisza, a Zagyva és a 
Holt-Tisza festői világát. Gazdag felszerelést hozott magával: 
olajfesték-, akvarell- és pasztellkészlet nehezítette csomagját. 
Szabadságot vettem ki, hogy mindenben segíthessem barátomat. 
Együtt kóboroltuk be az akkor még létező szolnoki Tabánt, ahol 
még bőven rátalálhattunk a régi házsorokra, girbe-gurba utcács
kákra. Az augusztusi meleg visszaidézte a kecskeméti emléke
ket, de nem az volt a festő dolga, hogy a felhőtlen eget nézze, 
inkább az: kutassa a tájat, találjon rá a leggazdagabb témára.

A szolnoki Tabán utca, 1963-han még létezett

Az első kép a Tabán utcácska elején készült, majd a Kárász ut
ca kanyargós formái alakultak ki a vásznon. E sorok írójajól lát
hatta, érzékelhette, hogy milyen egy izzig-vérig festőművész.
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akit a táj, a választott téma hatalmába kerít. Mennyire tud össz
pontosítani azért, hogy ecsetvonásai, formái és színei nyomán 
elénk varázsolja a lényeget, amit a valóság újrafogalmazásával 
tudott elérni. A téma szent volt számára, ahhoz mindvégig hű 
maradt, ahhoz ragaszkodott, s nem elégedett meg a puszta má
solással. Ettől sokkal többet akart: a lényeget próbálta megra
gadni, amely még benső kapcsolatot tart a valósággal. A szolno
ki képek remekül sikerültek és Zsiga nagyon boldog volt, ami
kor végignéztük alkotásait.

Ekkoriban Szolnok új városnegyedében laktunk, a Vosztok lakó
telepen. Ide tértünk meg késő délutánonként, hogy megbeszél
jük napi élményeinket, s másnapra új terveket találjunk ki. 
Orosz Gyuláékkal közösen töltöttük el az estéket, szemléltük a 
kész képeket. Egyik nap, munka után, benyitottunk a lakásba, de 
azt hittem, hogy eltévedtünk, mert egy hűtőszekrény „zümmö
gött” a konyhában! Ez volt a csodák csodája! A hűtőben a leg
fontosabb élelmiszerek és hideg sörök sorakoztak. - Feleségem 
napközben elintézte, hogy a „Lehel” hazakerüljön és szolgáljon 
bennünket az augusztusi kánikulában. Ezen felbúzdulva, napon
ta vásároltam egy-egy 8-10 kilós görögdinnyét. Egy forint volt 
kilója! Mit mondjak? Tobzódtunk! Termékeny napok voltak 
ezek, Zsiga sokat festett. Elkészült a Tabán-sorozat, a Zagyva 
part I., n., a Sárgadinnyés csendélet, A szolnoki piac, A Tisza al- 
konyi fényben. Orosz Gyuszika portréja. Cs.M. portréja... 
Amikor, 10 nap elteltével összepakoltuk az alkotásokat, tetemes 
csomag várt elszállításra. De Zsiga örült, érezte, hogy értékes 
kollekciót vihet haza. Igaza volt. Valamennyi képét a Képcsar
nok átvette és értékesítette.

Zsiga igazán lenyűgöző és vidám egyéniség volt, noha csak a 
művészetnek élt, az foglalkoztatta, az fonta át egész életét. Más
féle, mondjuk így, lényegtelen dolgok kiestek gondolataiból. 
Egyik példája a fentieknek. Két akvarellt adott ajándékba, ame
lyeket így dátumozott: Szentes, 1963. szeptember 1-jén. Meg
jegyzem: sem ő, sem én soha nem jártunk Szentesen! Később
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ezen igen jókat derültünk, de nem engedtem Szentes Szolnokra 
átjavítani....

U hríg Z sígm ond m ásodik  szolnoki látogatása

Már korábban megbeszéltük, hogy a következő szolnoki látoga
tást őszi időszakra tesszük, mert akkor a legszebb a természet, 
mert akkor jönnek elő, alakulnak ki azok a színek, amik a fesőt- 
művészt igazán próbára teszik. A választott időpont: 1970. októ
ber közepe. Zsigát vártam a vasútállomáson, majd megérkez
tünk a városközpontba, ahová mi már korábban költöztünk. Fi
aim: Zoltán és Attila is alig várták, hogy Zsiga bácsi megjelen
jen. Noha Attila még kicsi volt, de megértette, hogy olyan vala
ki érkezik, aki a falon függő képeket festette.

Nagy terveket kovácsoltunk Fodor Gyula barátommal, hogy 
Zsigának kedvében járjunk. Jó karban lévő Moszkvicsával be
jártuk a Tisza közeli tájait, keresve a legszebb festői témákat, 
amik megragadhatják Zsiga figyelmét. Aztán megtaláltuk a 
martfűi Tisza-kanyart, a tószegi halászladikokat, a Holt-Tisza

A tószegi ladikok (a szerző és Uhrig Zsigmond)
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nádasai, fűzfáit... Zsiga barátunk az épület tetejéről, a l l .  eme
let magasságából, két látképet is festett: az egyiken a Tisza-part 
közeli, a másikon távlati képét örökítette meg.

A tizenegyedik emelet magasságából

Majd vászonra került az átépített Tisza-híd fényben-ámyékban 
pompázó képe is. Az alkotások túlnyomó részét pasztellkrétával 
alkotta a művész, mert ez az eljárás, ez a technika igen erős ol
dala volt.

Ekkoriban fogalmaztam meg az alábbi sorokat: „Nem lehet Zsi
gával versenyre kelni a hűségben, a táj iránti rajongásban, a han
gulatrögzítésben... Legtöbbször a szolnoki látkép jut eszembe, 
ez a pasztell-ősz! Hogyan tudta a tizenegyedik emelet zavaró 
magasságában így megfogni ezt a káprázatosán viliódzó őszi Ti- 
sza-partot! Olyan érzésem van, hoy ez a tiszai ősz: ajándék.
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Mindkettőnknek. A falevelek még kötődnek, kapaszkodnak az 
ágakhoz, de már rozsdabarnán, rőtvörösen, szalmasárgán, s 
mintha a korábban megbeszélt jelre várnának, hogy aláhullja
nak. A jelre, amit majd a Mester fog adni, mihelyt kigyönyör
ködte magát.... A keskenyre csappant Tisza is megállt egy perce 
- iszapszürke színét kékre váltva, most először kékre - ,  hogy ne 
rontsa az őszi verőfény hangulatát... Hát ilyenek Zsiga képei, s 
bennem így élnek!”

Amikor Zsiga a martfűi Tisza-kanyart festette, felkerekedtünk 
Fodor Gyula barátommal, hogy találkozhassunk néhány vadász
társsal, akik bizonyos „kompetenciát” nekünk ajánlottak. De a 
horgászok is kitettek magukért...! így aztán esténként aranylóan 
gyöngyöző fácánlevest ettünk, másnap nyúlpörköltet, majd a ti
szai halféleségek élvezetére is rákaptunk. A finom falatokra bi
zony gyakran hörpintettük a tápiószentmártoni óborok valame
lyikét, amivel Gyula barátunk járult hozzá az esti beszélgetések 
hangulatához.... Emlékezetes volt ez az októberi látogatás!

U hríg  Z sígm ond festőm űvész szolnoki k iállítása

A lassan poroszkáló évek során egyre közelebb kerültünk ahhoz 
a gondolathoz, hogy szervezzük meg Zsiga szolnoki bemutatko
zását.
Alakulatom annyival segített, hogy a képek ide- és visszaszállí
tását magára vállalta. A helyőrség művelődési otthonában ren
delkezésünkre állt a színházterem. A repülőtéri nyomdászok el
készítették a meghívókat és a képek jegyzékét. A zsűrizett 
anyagról Zsigának kellett gondoskodni, mert azt könnyebb volt 
Felsőgödön megoldani, mint a kiállítás helyszínén. Minden gör
dülékenyen ment, s nagyon lelkesedtünk.
1980. május 16-án lesz a megnyitó, amit bátyám, Csankó Lajos 
vállalt el, hiszen régóta ismerte Zsiga művészetét. A képek már 
néhány nappal korábban megérkeztek Szolnokra, majd a mű
vész is megjött, hogy nekilásson a rendezői munkának. Negy
venkét képet kellett elhelyezni, ez volt az a kollekció, amit
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korábban Békéscsabán láthatott a közönség. Vegyes technikájú 
volt a képanyag, s a méretekre is ez volt jellemző. Zsiga nem 
áraztatta a képeket, mert - amint már nekem korábban is írta - 
nem akarja eladni, csak nagyon kivételes esetben. A rendezői 
munka is elkészült és Zsiga is kipihenhette magát a másnapi 
megnyitóra.

Május 16-án megérkezett Klárika, Zsiga felesége, Rásó Gergely, 
az egyik vő és Csankó Lajos is. A nagy terem megtelt érdeklő
dő közönséggel.

A szolnoki kiállítás megnyitója 1980. májusában. 
Varga István, Csankó Lajos és Uhrig Zsigmond.

Idéznem kell néhány sort a megnyitóbeszédből: „A Rudnay-nö- 
vendék Uhrig Zsigmond pályája nagyívűen rajzolódik egy kép
zeletbeli ábrázoláson. A szoba-konyhás proletárlakásból indul
va, emberi és művészeti gyötrelmek útvesztőiben hányattatva, 
sikerek és számos kiállítás után áll most itt a művész a vendég- 
szerető szolnoki közönség előtt. Rézműves édesapja nagyon 
büszke lenne fiára, ha megérhette volna az elmúlt évek sikere-
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it.... Egyformán képes nagyobb lélegzetű elképzelést olajképen 
ábrázolni, vagy pillantnyi benyomásokat maradandóvá emelni 
egy-egy akvarellen. Legtöbb képének hármas értéke van; ragyo
gó színvilág, a látvány közérthetősége és a kompozicó mesteri 
megoldása. A líra találkozott az ecsettel, a szépre vágyó közön
ség a tiszta művészettel.” A kiállításnak nagy közönségsikere 
volt, amit a korabeli vendégkönyv bejegyzései is igazolnak.

Uhrig Zsigmond szolnoki tárlatán 
Csankóné Ilonka, a művész és Fodorné Marika
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Uhrig Zsigmond alkotásai nem csak Felsőgödhöz, a Duna-ka- 
nyarhoz kötődnek. Az ország számos vidékét bejárta, de lakóhe
lye környezetét évről évre felkereste (Szentendre, Zebegény, 
Balassagyarmat, Dunakeszi, Vác, Nagymaros, Sződ), mert min
dig rátalált a máskor észre sem vett témákra. Gazdag lelkületű, 
önzetlen és elkötelezett művész volt. Mindig és mindenkor ke
reste a közönséggel való kapcsolatot. Ebből eredt az a szándéka 
is, hogy a kiállítások elsődleges szerepet játszanak művészi útja 
során. Őszintén leírhatom: a korabeli művészek közül Uhrig 
Zsigmond tárlatai voltak talán a leggyakoribbak. A teljesség igé
nye nélkül sorolom fel a helyszíneket: Budapesten a Paál Lász
ló, a Derkovits és a Mednyánszky terem, Vácott a Vak Bottyán 
Múzeum, továbbá intézmények, üzemek is kiállítói voltak. Fel- 
sőgöd, Göd, Dunakeszi, Abony, Békéscsaba, Szolnok...
Egy-egy város és község többször is meghívta, hogy találkozzék 
a közönséggel. Hollandia Delft nevű városában önálló kiállítást 
rendezett.
Uhrig Zsigmond művészetét a sokoldalúság jellemzi. Mélyről fa
kadó művek kerültek ki keze alól, amelyek maradandó értékei az 
egyetemes magyar festészetnek. Mégis mostohán bántak vele a 
korabeli kultúrális élet irányítói, nagyobb díjak és elismerések ne
ki nem jutottak. A Képcsarnok vezetői szerencsére értékelték fes
tői munkáját, s biztosították számára a szerény megélhetést. Első
sorban rajtuk keresztül jutottak el Zsiga képei a közönséghez.

Az utolsó évtizedben is megújuló erővel alkotott, noha betegsé
ge olykor pihenésre kényszerítette. S aztán súlyos csapások ér
ték. Először szeretett anyósát, majd drága feleségét is elvesztet
te. A fájdalmakon őrlődve hunyt el 1993. decemberében. Felső- 
gödön temették el december 29-én, életének 75. évében. Sokan 
kísértük el utolsó útjára.

Ennek az írásnak - a visszaemlékezésen kívül - célja az is, hogy 
felkeltse a figyelmet e nagyszerű művész iránt, mert nem teheti 
meg az utókor, sem szűkebb pátriája, hogy megfeledkezzen Uh
rig Zsigmondról, mint emberről és művészről.
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KÖKÉNY JÓZSEF:

Tőzegkitermelés
Felsőgödön

A Pest Megyei Tőzegkitermelő Vállalat 1952-ben alakult. Felada
ta az volt, hogy a megye területén kutatások eredményeként meg
talált lápföldet és tőzeget kitermelje az állami gazdaságok talaj
szerkezetének javítása céljából. Az elsüllyedt és összetömörödött 
mocsári növényzet felső 3-10 centiméterre a lápföld, az alatta lé
vő szálasabb anyag a tőzeg: mindez állandó talajvízben.
A megyében elsőként Cegléd-Zöldhalomban és Ocsán, 1953-ban 
Felsőgödön és Isaszegen kezdték el a tőzegkitermelést. 
Felsőgödön az Ilka (Sződi) patakkal párhuzamos területen a Sződi 
Utca-Iskola (mai Révay) utca sarkán alakították ki a termelési köz
pontot. A bányászat megkezdése előtt a község északkeleti végén 
egy összefüggő, alagcsövekkel telepített süppedő rész (legelő) volt 
sok-sok madárral. Különösen gyakori volt itt például a bibic.
A bányászatot úgy kezdték meg, hogy a patakkal párhuzamosan 
kiásták az úgynevezett vezérárkot és ebből éjjel-nappal MIA, 
MIB tipúsú szivattyúkkal a vizet a patakba szivattyúzták. A par
ton - sződi oldalon - kisvasút sineket fektettek le a szállításhoz. 
A csilléket kezdetben emberek tolták, majd lóval hozatták át azo
kat a patak hídján a gödi oldalra. Kucsera Pali bácsi volt a lovak 
istápolója, gondozója.
A szivattyúzás következtében a vízszint süllyedni kezdett, ekkor 
a füves, gyepes részt leszedték és félretették. A 3-10 cm vastag 
lápföldet mindjárt a csillékbe rakták és onnan egy újabb átrako
dással a G35-ÖS „hazaáruló” által húzott pótkocsiba lapátolták ha
talmas szívlapátokkal. (A G35-ös vontatót eredetileg a nehéztü
zérség részére fejlesztették ki a háború előtt. Nevét onnan kapta, 
hogy motorzaja kilométerekre is hallható volt.)
Erről a nagyon nehéz fizikai munkáról sokat tudott volna mesél
ni - azóta elhunyt - Vince Mihály barátom.
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A vontató hatalmas dübörgéssel vitte a lápföldet és a tőzeget a 
Deák Ferenc utcán át - az ott élők legnagyobb bosszúságára - egé
szen a Vasút utca és a Rákóczi út érintésével a gödi állomásig, 
ahol a vagonba rakodás következett. Tekintettel arra. hogy a szál
lítás kora hajnalban kezdődött és néha késő estig tartott (a vagon 
kiállásától függően), a Deák Ferenc utca lakóinak élete a vontató 
hangja, és a tengelyig érő sár miatt elviselhetetlenné vált. Túri né
ni (szülésznő) harcias vezetésével vasakat, beton- és üvegdarabo
kat raktak ki az utcára, hogy megakadályozzák a szállítást.
A vállalat jelentette a rendőrségnek, hogy ..szabotázsakció” tör
tént. Ez a cselekmény abban az időben komoly börtönbüntetést 
vont maga után. Túri néniék nem ijedtek meg az egyenruhások
tól, velük is kiabáltak. Egyezkedésre került sor: meghatározták, 
hogy hány órától meddig lehet szállítani. A vállalat lecserélte a 
G35-öst halkabb vontatóra. így a szállítás folytatódhatott.
A lápföld leszedése után következett a tőzeg kitennelése. A vízte
lenített területen gumicsizmában dolgozók bányásztak. A téglalap 
alakú fanyeles szerszámot, amelynek nyitott eleje tető nélküli ke
ményített vas volt. két kézzel belenyomták a tőzegbe és a vályog
tégla formájú, széles, nedves anyagot kihordták a száritó terület
re. Ott boglyákba rakták és hagyták levegózni. Száradás után kö
vetkezett a kazlazás. majd a kazlakat csillékkel hordták a tőzeg
darálókba. A keletkezett tózegkorpát vagy szállítószalag vitte 
közvetlenül a pótkocsiba, vagy helyben tárolták. Általában napi 
egy-három vagont raktak meg. attól függően, hogy a MÁV há
nyat tudott kiállítani.
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Pap László felsőgödi lakos volt a telepvezető. Ungvári Kálmán 
bácsi végezte az adminisztrációt a Duna út - Honvéd sor sarkán 
lévő irodában. Bárdos bácsi volt a művezető, a felesége pedig a 
raktáros, A 7-10 fős fizikai állomány többségében helyi lakosok
ból állt, akik télen a nagy hidegben fagyszabadságon voltak, ame
lyet nyáron túlórában le kellett dolgozni. Azt is lehetett, hogy a té
li időre csak minimumbért kaptak.
A bánya üzemeltetése közben sok érdekes eset történt. íme az 
egyik:
A termelés mgindítása után decemberben az év végi leltárnál 
megállapították, hogy több folyóméter kisvasúti sin hiányzik. 
Egy művezető adogatta el a környék lakóinak, akik például mel
léképületen gerendának használták. A feljelentés után derült ki, 
hogy az illető egy többszörösen kitüntetett, Kossuth-díjas színész, 
B.F. öcsikéje. A bátyus gyorsan megtérítette a kárt, így a bűnös 
megrovással megúszta az esetet, természetesen elbocsátással 
egyetemben.
A vállalat központja Budapest VIII. kerületében a Baross utca 36. 
szám alatt volt. Az akkori igazgatót Gárdonyi Gézának hívták. 
Póton lakott és az MLSZ Pest Megyei elnöke volt. Fényi Zoli - a 
vállalat dolgozója, kitűnő kolléga - mesélte, hogy Géza bácsi a 
sorsdöntő mérkőzésen (a Fényi testvéreket akkor mindenki is
merte, jó focizásuk eredményeként), mikor a fóti csapat vesztés
re állt, a II. félidő végén megemelte a kalapját. Ekkor a bírónak 
tizenegyest kellett Ítélnie, amelyet Fót értékesített, így nem ke
rült a kiesők közé.
Ahogy a tőzegkitermelés a végéhez közeledett, az üzem tevé
kenysége kibővült a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) 
szállításával . Egyre több szippantós gépjárművet vásároltak és 
(nem véletlenül) Póton építették ki egy nagy telephelyet javító- 
műhelyekkel, raktárakkal együtt.
A tőzeg kitermelésének megszűnte után a rekultiváció feladata az 
lett volna, hogy azon a helyen halastavat létesítsen haltelepítéssel 
és a horgászat feltételeinek megteremtésével. (Isaszegen megva
lósították!) Nálunk a haltelepítést a mai napig csak madarak vég
zik. Nyáron egy-két horgász található a tó mellett. Télen azonban
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sokan korcsolyáznak a befagyott tőzegtó jegén. Jó lenne, ha a 
szemetes partot időnként a város rendbetenné és végre a tőzegtó 
a környék természeti kincsévé alakulna.

Kökény József 1952-1959-ig a vállalat könyvelője és anyagbe
szerzője volt. Felkérésünkre írta meg visszaemlékezését. Az ötle
tet egy kedves fiatalembertől kaptuk. Talán emlékszik a Kedves 
Olvasó, hogy Almanachunk második kötetében megemlékeztünk 
az akkor százöt\>en éves magyar vasútról. Akkor mutattuk be a 
még kisfiú, tíz éves Pokorny Bencét, aki egymaga készített vasút- 
történeti kiállítást Gödön és azóta is avatott kutatója a vasút 
múltjának, bemutatója jelenének. O vezeti a „Gödi Vasútbarátok 
Egyesületét”, szerkeszti, kiadja és terjeszti az egyesület „Hírlap
já t” . Kutatásai során rábukkant egy térképre, amely a harmadik 
és egyben utolsó gödi vonatkozású vasúti pályát ábrázolja. íme a 
térkép!

(A szerkesztő.)
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BATORFIJOZSEF:

GÖDI KI KICSODA?
Ménesi György a GUINESS rekorder

Az előttem járó generáció éhbérért végzett, rengeteg áldozattal 
járó munkája révén 1952-re eltűnni látszottak a háború magyar- 
országi pusztításának külső nyomai.
Ámde 1952. nyár elején a Dunántúlon - a háborúval járó csapá
sok egyik utolsó akkordjaként - megjelentek a sárga-fekete csí
kos hátú „Colorádó” bogarak és az azévi burgonyatermés jelen
tős részét el is pusztították.
A következő években országszerte minden iskolás gyermek, a 
katonák, a falvak apraja-nagyja a bogarak és lárváik szedésével 
volt elfoglalva, miután a hadi felszerelésekkel együtt Ameriká
ból Európába behurcolt kártevőnek itt nem volt természetes el
lensége.
Ugyancsak elkeserítő látványt nyújtottak az eperfák. Ágaik ros
kadoztak az addig szintén nem ismert szövőlepke fészkeitől, 
hernyóiknak milhárdjaitól. A hemyófészkeket az ággal együtt 
kellett levágni és azonnal elégetni. Ekkor kezdődött a gödi ha
tárban is a még Mária Terézia idejében selyemhernyó tenyésztés 
céljából ültetett, kilométer hosszú, évszázados eperaUék pusztu
lása. A hernyók később rászoktak a juharfákra és az erdőkre is. 
A védekező szer Amerikából érkezett. A DDT szintén haditer
mék volt. A délkelet-ázsiai dzsungelharcokban védte a katoná
kat a vérszívó rovaroktól.
A vegyszer nálunk is hatásosnak bizonyult. Olyannyira, hogy 
még húsz évvel ezelőtt is DDT szagú volt az étkezési burgonya 
és a paradicsom.
Érdekességnek számít, hogy a korabeh sajtó rendkívül fontos
nak tartotta az állandó jelzőt: „amerikai” burgonyabogár, „ame
rikai” szövőlepke kitenni. Sőt akkoriban, ha a föld alól valahol 
előbukkant egy bomba, az is amerikai, esetleg német volt. Mára
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alighanem elfogytak, mert mostanában csaknem kizárólag szov
jet robbanóanyagok kerülnek elő. Valószínűleg erre csak egy po
litikus tudna magyarázatot adni.
Az ötvenes évek közepére aztán megérett a helyzet arra, hogy a 
védekezés egyetlen eredményes módját a repülőgépes növény- 
védelmet, létrehozzák.
Felszálltak a II. világháború „Marinéni”-jei, a PO-2-es gépek.

PO-2 (Szovjet)
„A bevetés meghozta a maga eredményeit, a kolorádóbogár in
váziót sikerült lelassítani, míg a francia tengerparttól Magyaror
szág határáig hét év alatt tették meg a majd kétezer kilométeres 
utat, az ország székében ötszáz kilométeres vonalán kilenc év 
alatt jutottak át.” - írja Moldova György „Égi szekér” című, a 
mezőgazdasági repülőkről írt könyvében 1982-ben. Ugyancsak 
ő emlékezik meg meleg szavakkal Ménesi Györgyről, aki a szol
gálat első három pilótájának egyike volt és aki arról nevezetes, 
hogy több, mint százezerszer szállt fel motoros repülőgéppel, 
amit a hivatalos naplók rögzítettek is.
Ménesi György is egyike azon gödieknek, akik csak hasznára 
voltak a magyarságnak.
Dr. Szász Árpád, az Agrokémiai Osztály vezetője, így emléke
zik: „Ménesi György már igen korán, az Önálló Repülőgépes 
Növényvédő Állomás megalakulása (1959. február 1.) előtt ke-
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rült kapcsolatba a mezőgazdasági repüléssel, ahol életútja betel
jesedett egészen a Guiness rekordok magasságáig. 1954 és 1956 
közötti években nem volt gazdája a mezőgazdasági repülésnek. 
1957 elején Rónai Rudolf, a Magyar Repülő Szövetség keretén 
belül létrehozta a mezőgazdasági repülő csoportot, amelynek 
egyik alapító tagja volt Ménesi György, aki most szagolt bele 
először a mezőgazdasági kemizáció nem éppen kellemes illatá
ba, és ebben a „szagban” dolgozta le repülős életének aktívabb 
részét.”

1987 december. Nyugdíjbavonulás alkalmából
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Ménesi György százötezer-ötszáztíz esetben szállt fel motoros 
géppel és 14556 órát töltött levegőben. Könnyű kiszámítani, 
hogy egy-egy felszállás időtartama ritkán haladta meg a 10 per
cet. Egy-másfél méterrel a talaj felett repült és mindig a gázkar 
teljes előrenyomásával.
Mindig egyedül repült, de 1960 nyarától vagy a hátsó, vagy a tí
pustól függően a jobboldali ülésen ott ült mellette az őrangyala. 
Ménesi György 1933. október 26-án született. A harmincas 
években Gödön a Posta utcában (ma Nagy Imre utca), majd a 
Móricz Zsigmond utca 11. szám alatt lakott a család a saját há
zukban. Édesapja 1947-ig a MÁV Istvántelki Főműhelyében 
volt tisztviselő. Szabadidejében az ekkor több ezer főt foglal
koztató üzem műkedvelő művészeti csoportjainak aktív tagja. 
Még vannak, akik emlékeznek alakítására a János vitéz Bagó 
szerepében.

Alsógöd kertváros Móricz Zsigmond u. 11 
Ménesi György iskolai tanulmányait Alsógödön, Vácott, később 
a rákospalotai polgári iskolában végezte, majd a Madách Imre 
gimnáziumban érettségizett. Első munkahelye a Gamma Optikai 
Művek volt. Ekkor kezdett aktívan sportolni: az Előre Sport 
Egyesület színeiben úszni.
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Bücker 131
1950-ben, 17 évesen került kapcsolatba a repüléssel. Elcsábí
totta az OMRE (Országos Magyar Repülő Egyesület) Standard 
Repülő Klubja. Az általános gyakorlattól eltérően először a mo
toros repüléssel ismertették meg. Az első, szoktató repülésre egy 
Bücker típusú, nyitott, kétfedelű géppel vitték fel a budaörsi re
pülőtéren. Ekkor jegyezte el magát örökre a repüléssel.
A Repülő Szövetségnél még azon a nyáron felhagytak a moto
ros kiképzéssel, mert az egyik géppel valaki külföldre szökött. 
Áttértek a vitorlázó repülésre. A bázis a hármashatár-hegyi repü
lőtér volt. Aki kiállta az itteni kemény kiképzést, az megmaradt 
repülőnek.

Vöcsök - vitorlázógép kezdőknek
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Ménesi György még abban az évben megszerzi a „B” vizsgát, il
letve minősítést a békéscsabai repülőtáborban, sőt felvették a 
Farkashegy-Hajdúszoboszlói Motoros Oktatóképző iskolára az 
1950-51-es évre. A kiképzés sikerességét bizonyítja: ősszel a 
Magyar Repülő Szövetség már állományba veszi, mint motoros 
repülőgépvezető oktatót, majd mint vontatópilótát.
1957 tavaszán Wittinger Kálmán vezetésével megalakult a Me
zőgazdasági és Mentő Repülő Csoport. A három első pilóta Csá
szár Károly, Ménesi György és Szigeti György voltak. Három 
darab PO-2 tipusú, a II. világháborúból visszamaradt repülőgé
pet kaptak a MALÉV-tői.

Császár Károly így emlékszik ezekre a napokra: „1957 márciu
sában behívott Rónai Rudolf kormánybiztos. - Megalakítjuk a 
Magyar Repülő Szövetség Mezőgazdasági Csoportját, elveszem 
a két PO-2-t a MALÉV-től és átadom az MRSZ-nek. Kellenek 
hozzájuk pilóták, ülj te az egyikre. - “
Ménesi „Gyík”-kal kimentünk a Ferihegyre. Megtaláltuk a HA- 
POE és a HA-POD lajstromjelű gépeket, amelyek rettenetes ál
lapotban voltak. Azt mondták, vigyük el őket nyugodtan, itt 
úgyis csak a port fogják a hangár sarkában. Benzint és olajat 
azonban „baráti alapon” kellett szereznünk hozzájuk.
Át kellett vinnünk a gépeket leendő telephelyünkre, Budaörsre. 
Beültünk, az egyik géppel én repültem, a másikkal Ménesi 
„Gyík”. A kabinban förtelmes büdös volt, egy évvel ezelőtt 
használták a gépeket utoljára - burgonyabogár elleni védekezés
re - és azóta senki sem takarította ki őket.

Erzsébet fölött Gyík mellém bújt, szinte piszkálta a szárnyamat, 
kinézek jobbra, látom, hogy mutogat valamit. Egy pillantást ve
tek a gépére és elborzadok: a törzs borítása hullámzik, mint a 
tenger, a farok meg tekeredik jobbra-balra. Óvatosan balra 
csúsztam tőle. Leszállás után derült ki, hogy Gyík akart engem 
figyelmeztetni, hogy az én gépem törzse tekeredik és vegyek le 
a gázból, mielőtt lemarad a farok. A ragasztás mindkét gépen el
vált, a szegeket ki lehetett húzni az illesztésekből. A vízszintes
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vezérsík vége tíz centit mozgott előre-hátra, ezt abból vettük 
észre, hogy valaki nekidőlt és majdnem hanyatt esett.”

Az emlékező Császár Károly nem érte meg a nyugdíjas kort. 
Egy légibemutatón Budaörsön repülés közben szívinfarktust ka
pott. Nyilván rosszul érezte magát, de volt annyi lélekjelenléte, 
hogy a gépet tovább kormányozva, a repülőtér melletti réten 
szálljon le. Mire társai odaértek, az infarktus már végzett vele. 
Az orvosi vélemény szerint ha kórházba kerül, ott sem tudták 
volna megmenteni.
Egyébként a kipróbált, omladozó-roskadozó gépeket Dunake
szin helyrehozták.

Az első munkarepüléseket ugyanazon év nyarán Balatonaligán 
szőlőpermetezésen hajtották végre. Ezeknél a felszállásoknál 
hamar kiderült, hogy kevés a kijuttatott permetlé-mennyiség, ki
csiny a lyuk a „düzni”-ken.
Huszáros megoldást találtak ki. A környéken fellelhető összes 
lyukas kétfillérest (cikkortájt ilyen volt az aprópénz) összeszed
ték és berakták a permetezőrendszer szórófejeibe. Csodálatos 
lett a szóráskép! Dr. Manninger Rezső nem győzte csodálni a 
változást. O volt a Szőlészeti Kutató Intézet kutató mérnöke. 
(1961-től 1967-ig a Magyar Tudományos Akadémia egyik alel- 
nöke volt.)

Balatonakali volt a repülőbrigád következő állomása. Egy haj
nali felszállás után a szőlőhegyek között a PO-2 leáramlásba ke
rült és elkapta egy fa koronáját. Ez leszakította a szóróberende
zést, amelynek egy része levált, de a másik része megszorult és 
az így megnövekedett légellenállás miatt a gép vezethetetlenné 
vált. Egy présház és egy legalább száz éves diófa volt a gép 
előtt. A szárnyvég, a motor és a futómű földbe vágódásával si
került az akadályok előtt megpördülve, a farokrésszel a présház 
előtt megállni.
Ménesi György, aki ezen a gépen volt, karcolás nélkül megúsz
ta, csupán annyit érzett, hogy valami meleg folyik a bőr
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fejvédőből az arcába. Letörölte, sárgás-barna volt. Azt tudta, 
hogy a vér piros. Kiderült, hogy elfakadt az olajtartály és a me
leg olaj volt a tettes. A PO-2 totálkáros lett.
A helyszínre érkező szerelő és az agfonómus a pilótát egy cse
resznyefán találta, ahová tájékozódni mászott fel, de jól be is 
lakmározott, ha már ott fent volt.
így végződött a mezőgazdasági repülés első katasztrófája, ame
lyik nem követelt emberi áldozatot. Az őrangyal ekkor, de majd 
még egyszer, nagyon elégedett lehetett magával.
Ezt a balesetet az évek során sajnos sok követte, olyanok is, 
amelyek nem voltak ilyen szerencsések.
Az elkövetkező években sok új tipusú, gyártmányú gép jelent 
meg. Végül 1969-től a nagyteljesítményű AN-2-esek terjedtek 
el, majd a K-26-os helikopterek.

Brigadir L-60 Csehszlovák

PLZ 101
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A sorban ott voltak az L-60-as típusok is. Az ilyen gépen a két 
vezetőülés egymás mellett volt. A Hortobágyi Állami Gazdaság 
rizsföldjein végzett gyomirtás közben az 1 -2 méter magasan re
pülő gép előtt felröppent egy sűrű vadkacsa raj és a légcsavar 
körén keresztül a repülőgép jobboldali plexiüvegjét darabokra 
törve, a gépbe vágódott két összeroncsolódott vadkacsa. A bal
oldali ülésből vezető Ménesi György a rizsföldről épségben hoz
ta haza a gépet. Az őrangyal mosolygott!
Az 1980-as években a MÉM Repülőgépes Szolgálata komoly 
nagyvállalattá nőtte ki magát. 1984-ben 117 brigád dolgozott.
A megművelt terület 4 millió 922 ezer hektár volt, a munkára 
fordított repülő órák száma 42 ezer. A tiszta árbevétel a végzett 
munkák után 658 millió forint volt. A vállalat létszáma ekkor - 
1984-ben - 1841 fő.

AN-2

MÉM RSZ. a fénykorában (Budaörs)
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Ménesi György ma elégedett, boldog ember. Egész életében azt 
csinálta, amit szeretett. A repülés jelentette számára az örömöt, 
a boldogságot, függetlenül a repülőgép típusától, a repülési fel
adatoktól. Minden levegőben töltött idő fontos volt számára. 
Csak azt sajnálja, hogy a mezőgazdasági munkarepüléssel nem 
volt összeegyeztethető a vitorlázó repülés, amelyet az ezüstko
szorú után abba kellett hagynia.
Repülős pályafutásának kiemelkedő eseménye 1986. április 18- 
án volt, amikor végrehajtotta százezredik felszállását. Oroshá
zán az Állami Gazdaság Pusztaszőlősi repülőterén történt a do
log. A nem mindennapi teljesítmény elismerésére a Szolgálat 
vezetése a gép mellett ünnepséget rendezett. Ez alkalomból a fő
igazgató, Farkas László, köszöntötte Ménesi Györgyöt és elki- 
sérte a százezredik felszállásra.

100.000. felszállás 1986 Orosháza

Kitüntetés átadása Budaörsön
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MÉM RB>ÜLÖGéPES SZOLGÁLAT 
FŐIGAZGATÓ

M é n e s i  György et. 

mezőgazdasági repülőgépvezető

K e n d e r e s

Kedves Ménesi Elvtárs!

A MÉM Repülőgépes Szolgálat gazdasági, párt és 

társadalmi szervei vezetésének nevében tisztelet

tel és megbecsüléssel köszöntőm Önt utolsó munka

repülése alkalmából.

Engedje meg, hogy ezúton is megköszönjem a Szol

gálatnál végzett áldozatos munkáját, a magyar mező- 

gazdasági repülés fejlesztése érdekében kifejtett 

tevékenységét, a fiatal repülőgépvezető nemzedék ok

tatásában és nevelésében tett sikeres közreműködését.

További erőt, egészséget, magánéletében sok örömet 

kívánok.

Budapest,1987.december 9.

László
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A gödi pilóta 1987. decemberében nyugdíjba ment, de további 
két évig szakmai tanácsadóként tevékenykedett. 1989-ben még 
320 esetben szállt fel és 78 órát repült.
Utoljára 1989. október 4-én tartott bemutató repülést AN-2 típu
sú, HA-MDY lajstromjelű gépével Ungváron.
Szerencsésnek mondja magát azért is, mert nem kellett aktív re
pülőgépvezetőként megélnie a Szolgálat agonizálását, széthullá
sát, ami az alapítók számára a legrosszabb és legfájóbb csapás 
volt. Az élet azokat igazolta, akik lerakták az alapokat. Ma is 
van még igény a széthullott, de kicsiny, egy-két gépes egység
ként maradók munkájára a szegény, pénz nélküli mezőgazda
ságban.
A nyugdíjas pilóta a levegőből visszatért a vízhez. Nem mint 
úszó, hanem, mint horgász. Rettegnek tőle a halak a Kőrösökön, 
hogy ne tudja kifogni őket, inkább elmenekülnek előle. Horgász 
szenvedélye még Gödön formálódott, amikor gyermekkorában 
édesapjával rendszeresen horgásztak a Dunán és a Feneketlen 
tóban.

A repülésből annyi maradt, hogy néha utasként foglal helyet egy 
MALÉV járaton. 2000-ben Maiorcán járt TU 154-el. Visszafelé 
kellemes meglepetésben volt része. A gép kapitánya - régi társa 
a Szolgálatnál és jó barátja, Tóth László - meginvitálta a pilóta
fülkébe. Felejthetetlen volt számára az éjszakai repülés. 
2001-ben Bécstől Kenyába, majd vissza, a közel 9 órás úton a 
svájci DC 10-en a pilóták megmutatták Ménesi Györgynek a ma 
leggyorsabb, sok utast szállító gép vezetőfülkéjét.
1970-től Ménesi György orosházi lakos lett. Felhagyott az egész 
ország berepülésével, mert ekkorra a gépek száma lehetővé tet
te egyes brigádok állandó letelepítését. 18 évig dolgozott az Ál
lami Gazdaság területén. Innen ment nyugdíjba.
1996-ban szülei is elköltöztek egyetlen fiúkhoz. Édesapja, néhai 
Ménesi István 2000-ben hunyt el 97 évesen. Édesanyja 93 éves, 
ma is jó egészségnek örvend. O sem tudja Gödöt elfelejteni. 
Nem múlik nap, hogy ne emlegetné.
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Mama, Papa, Gyuri Orosházán
Gyuri felesége már szintén nyugdíjas, együtt járnak táborozni, 
horgászni a Kőrösökre. Leányuk Zsuzsa, tanárnő, Szegeden la
kik és tanít.

1996 Január 20. Orosháza
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A gödi gyermek- és iíjúkori emlékek kezdenek elhalványulni az 
utóbbi harminc év pergő eseményei kö\ etkeztében. Ha nem em
lékezne rá Medvey Csongor doktor. Buchmüller Nándor vagy 
Czugéber Isn án. akkor soha nem került volna Ménesi Gvairi 
életrekordja a Gödi Almanach kötetébe.
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A Guiness nem ismer más pilótát, aki - több ízben is - napi öt
ven felszállást is végrehajtott. A 14.556 repült óra 8 órás mun
kanapra átszámíts a - ami azonban a Szolgálamál ismeretlen fo
galom volt - 1819 és fél napot jelent, vagyis csaknem öt eszten
dőt.

Köszönjük Gyík!
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BATORFIJOZSEF:

GÖDI KI KICSODA? 
Simon Tibor

„SARANA GATRA UTAMA”

Simon Tibor 1977-ben
Aki az évkönyv olvasásakor eljut erre az oldalra, joggal kérdez
heti, milyen nyelven és mit jelent ez a három szó? És azt is, hát 
ez meg hogy kerül ide a Gödi Almanachba?
A történet arról szól, hogy 1977-ben létrejött egy üzleti megál
lapodás a Tungsram Rt. és egy indonéz cég között gyárépítésre, 
amelyet SARANA GATRA UTAMA néven jegyeztek be, ami 
annyit jelent magyarul: „Fényt adó gyár”. Ennek az indonéziai 
„Fényforrásgyárnak” a létrehozása egy fiatal, életerejének teljé
ben lévő gödi gépészmérnöknek, a Tunsgram alkalmazottjának 
lett a feladata. Talán még annyi szakmai információt engedjenek 
meg, hogy elkészülte után a szóbanforgó üzem izzólámpákat és 
fénycsöveket gyártott és gyárt ma is, az akkori tömeggyártási 
technológiának meglehetősen magas színvonalán. Számszerű
en: óránként 4000 darab izzólámpát és 1200 db fénycsövet pro
dukált az európai minőségi előírásoknak megfelelően.
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Gondolom, mindannyian jobban járunk, ha nem a projekt meg
valósíthatóságának száraz, mindennapi - noha időnként keserves 
- gondjait feszegetjük, hanem inkább azt, hogy mit is tapasztal
hatott gödi magyarunk családjával együtt 1977. márciusától 
1982. végéig abban a nagyon messzi, egzotikus világban.

A magyar nagykövet és Simon Tibor az üzem alapkő-letételi 
ceremóniájára érkezik piros-fehér-zöld zászlós kocsin.

Az alapkő itt egy piros bársonyba tekert bikafej. (A helyi rituálé 
szerint élve kellett szegény jószágot a helyszínre hozni, ahol 

nagy nehezen leteperték, majd egy nevetségesen kicsiny késsel 
elnyiszálták a nyakát oly módon, hogy vére a kiásott gödörbe 
folyjék. Azután nagy nehézségek árán levágták az egész fejet, 

bársonyba tekerték és a gödörbe helyezték.)
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A gyár távlati képe

A termelő gyár
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A gyár Jáván a Citeureup nevű folyó által körülzárt szigeten lé
tesült, mintegy 50 kilométerre a tengerparton fekvő Djakartától. 
Persze ott és akkoriban a távolságokat nem kilométerekben, ha
nem időben volt érdemes mérni, lévén a trópusi őserdők által 
borított területeken lakott hely csak az utak mentén jöhetett lét
re embereivel, piacaival, állataival egyetemben. Ezért a falva
kon sem volt könnyű áthaladni az éppen, hogy csak útnak ne
vezhető vékonyka csíkon. Az ötven kilométernyi távolság há
rom, esetleg négy óráig is eltartott a nem légkondicionált autó
ban, 90-95 %-os páratartalom mellett, 36-40 fokos melegben. 
Ám ne hagyjuk tovább szenvedni „utazó” földinket, inkább 
mondja el a történteket a továbbiakban ő maga: SIMON TIBOR. 
„Akkoriban még nem volt Budapesten indonéz külképviselet, 
így vízumok csak harmadik országban voltak beszerezhetők, 
esetünkben praktikusan Indiában. Ez hat-nyolc nap alatt történt 
meg, amiért nem voltunk túlzottan elkeseredve, mert Delhiben 
és környékén ugyancsak van mit látni, tapasztalni. Végül is a 
malaysiai Szingapúron keresztül megérkeztünk a tetthelyre. 
Miután Indonézia holland gyarmat volt, csak kevesen beszéltek an
golul. Ám a hollanddal sem mentünk volna már semmire. Ekkor 
kezdődtek a keserveink, mert ugyan nyájas mosollyal, de naponta 
becsaptak bennünket üzletekben, piacon és ahol csak lehetett. 
Bogorban, a gyárépítés közeli városban, ahol indonéz partne
rünk lakóházunkat bérelte, csak egyetlen nem ázsiai család la
kott. Amerikai misszionárusok voltak és szerencsénkre az ő ré
vükön sikerült egy helybéli hölgyet találnunk, aki elsősorban a 
feleségemet kezdte tanítani az ottani nyelvre. Három hónap 
múlva a hölgy elég jól beszélt magyarul, de közvetítő nyelv hi
ányában a párom is kezdett beszélni a helybeliek nyelvén.
Azt mondják a földön beszélt kb. 4500 nyelvből 1500 az indo
néz szigetvilágban használatos.
Kellemes körülmények között éltünk, még személyzet is rendel
kezésünkre állt. Ekkor és itt értettük meg, hogy miért mehettek 
öt évvel korábban nyugdíjba azok a brit alattvalók, akik valaha 
a trópusokon lévő gyarmatokon szolgáltak. Előfordult, hogy na
pokon át nem volt villany. Ez nemcsak azt jelentette, hogy nap-
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nyugtától napkeltéig nincs világítás, hanem azt is, hogy nincs 
víz, nincs légkondicionálás és a hűtőszekrény sem működik. 
Vizet természetesen alkalmazottunk vödörben hozott a közeli 
folyóból. Ezt a vizet nagymértékű agyagtartalma (minden trópu
si folyó sárga az agyagtól) miatt azonban először ülepíteni kel
lett, majd alaposan forralni és végül kezelni egy nem valami kel
lemes ízű és illatú fertőtlenítő szerrel. Az állandó koleraveszély 
miatt fertőtleníteni kellett minden élelmiszert, a húsokat, a gyü
mölcsöket, de még a tojást is.
Ugyanakkor a kellemetlenségeink mellett csodálatos élménye
ink is voltak. Láthattuk a Szumátra és Jáva között a Maláj ten
gerből éppen ez idő tájt előbukkant vulkáni képződményt, az ot
tani nyelven a Krakatau fiát. Ez azért érdekes, mert őse (apja 
vagy anyja) az 1800-as évek végén a kráterébe betörő tengervíz 
hatására felrobbant és a nyolcszáz méter magas vulkáni kúp, a 
levegőbe repült. A robbanás nyomán hatalmas szökőár keletke
zett, amely a szomszédos szigeteken több tízezer lakos életét ol
totta ki. Több, mint száz év múltán a vulkán most újra itt van és 
már négyszáz méter magas.
Utazásaink során megnéztük Djakartától, a szultáni fővárostól 
nem messze található, az 1930-as évek táján megtalált buddhis
ta templomegyüttest, a Borobudurt és az ettől mintegy további 
tíz kilométerre lévő Soloban, a jávai ősember lakhelyét. 
Eljuthattunk Szumátra, Báli és a Lombok (Ezer) szigetekre, mi
közben sok érdekes emberrel, szokással, válással, étellel és fog
lalkozással ismerkedhettünk meg. így például a varázslatos 
ezüstékszer- és szoborkészítőkkel, fafaragókkal, batikolás mű
vészeivel, rizstermelőkkel, valamint nagyon gazdag és nagyon 
szegény emberekkel.”
Végül is ennyit lehetett kiszedni a nem túlságosan bőbeszédű 
földinkből, akinek az indonéziai létesítmény megvalósítása volt 
az első igazi megmérettetése. Arról már nem is beszélt, hogy ha
sonló megbízatásokat teljesített Malayziában, Indiában, Kíná
ban, Thaiföldön, Zairében, Taivanon, Egyiptomban és még az 
Egyesült Államokban is, hosszabb-rövidebb időt eltöltve a fel
sorolt országokban.
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A jávai gyárépítés első üteme 5,5 millió dollárt hozott Magyar- 
országnak a leszállított gépi berendezések és szakértői díjak fe
jében. Az indonéz partner elégedettségét - aki közben a Tungs
ram márkanév használati jogát is megszerezte - mi sem bizonyí
totta jobban, minthogy 1998-ban gyára bővítésére szánta el ma
gát. Az ottani mlajdonos ugyancsak Tungsram technológiai be
rendezésekkel és szakértői közreműködéssel további összesze
relő gépsorokat állított üzembe, megépíttetett egy vákuumtech
nikai üveggyárat, kialakította az izzóspirál gyártást is. Simon Ti
bor két évre családostól újra kiköltözött Indonéziába. Már jól is
merte az országot, az embereket, a lehetőségeket, beszélte a 
nyelvet vagyis megtanulta, hogyan kell élni a világ másik felén. 
Simon Tibor gödi mérnök szerencsére megúszta az ezen távoli 
országokban nem ritka betegségeket és nyavalyákat, kivéve a 
beri-berit. (Az ember azt hinné, hogy ez a betegség utoljára csak 
Rejtő Jenő könyveiben fordult elő.) Ez nem más, mint a króni
kus „B’" vitamin hiánya miatt kialakuló arcmerevség, amit csak 
hosszadalmas és - elmondása szerint - élvezetesnek nem mond
ható kezeléssel lehet helyrehozni.
Meggyóg>ailt és szerencsére remekül van, természetesen Gö
dön. ahol 1936. óta lakik és most már élvezi nyugdíjas éveit.

A nyugdíjas a gödi Duna parton párjával hallgatja 
a Benkó együttest

2001. nyarán
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