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Gödöllôn nem volt kávéház, itt resti volt, amit Démusz Elláék üze-
meltettek az elsô világháború alatt. Ella Gödöllôn ismerte meg 
1918-ban késôbbi férjét, Németh Lászlót. A vasúti vendéglô uzson-
názó nyaralóktól nyüzsgô teraszán szívesen üldögélt egy pohár bor 
mellett a gödöllôi nyaralótulajdonos Ambrus Zoltán, szerette nézni 
a vonatokat, hiszen azok vasutas édesapjára és gyerekkorára emlé-
keztették. Itt szállt vonatra naponta a pesti piarista fôgimnáziumba 
járó, gyerekkorát Gödöllôn töltô Sík Sándor. Ide futott be az a teher-
vonat, amelyik Diósyné Brüll Adél bútorait hozta Berlinbôl, amikor 
1924-ben a Gödöllôn vásárolt villába költözött. Erre az állomásra 
érkezett meg nagy boldogan Ottó Ferenc gödöllôi zeneszerzô, zse-
bében József Attila Altató címû versének neki dedikált kéziratával. 
A katonaiskolai vakációkban a gödöllôi házukban nyaraló Ottlik 
Géza is szeretett az állomáson át biciklizni legjobb barátjához, a 
mûvésztelepet alapító festômûvész fi ához, Kriesch Tamáshoz. Míg 
vásárolt egy Pesti Naplót a Hírlapárusnál, Cipi a szép, borostyán-
nal befuttatott fakorláthoz támasztotta biciklijét. A vonat hozta a 
vasútállomás mögött épült Premontrei Gimnázium tanulóit, Rónay 
Györgyöt, Ferdinandy Györgyöt és 1933-ban a cserkészeket a világ 
minden részérôl a gödöllôi dzsemborira. Az írók és múzsák jöt-
tek-mentek, átutaztak, nyaraltak, hosszabb-rövidebb ideig idôztek 
Gödöllôn, kevesen maradtak itt mindörökre,  de nyomot hagytak 
maguk után. Ezeket az apró emlékeket, adalékokat gyûjti össze ez a 
könyv, s közben nemcsak egy irodalmi topográfi a bontakozik ki, de 
a település mûvelôdéstörténete is körvonalazódik.  
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BEVEZETÉS

 

Gödöllô elsô okleveles említése 1349-bôl való, mely szerint Nagy Lajos király gyermek-
kori nevelôjének, Pohárnok Péter udvari vitéznek adományozta a települést és a hozzá 
tartozó földeket, erdôket. Gödöllô címerének állandó eleme mindig a pelikán madár volt. 
A kicsinyeit saját vérével tápláló madár, mely az önfeláldozás jelképe, jól szimbolizál-
ja Gödöllô viszontagságos, a történelem folyamán állandóan megújulásra kényszerülô 
múltját. Történetét mindenkori földesurai írták. A többször gazdát cserélô falu a török 
idôk alatt szinte teljesen elpusztult. Hamvay Ferenc volt az elsô földesúr, aki Gödöllôn is 
lakott a központban fölépített kúriájában (1662). 

Döntô fordulatot jelentett a település életében, amikor Grassalkovich Antal (1694–
1771) lett a vidék tulajdonosa. A tüneményes pályafutású barokk fôúr Gödöllôt válasz-
totta kiterjedt birtokai középpontjául, nagyívû fejlôdés lehetôségét nyitva meg ezzel a 
település elôtt. Itt építette föl pompás barokk kastélyát, mely építészeti és történeti szem-
pontból egyaránt jelentôs, 1751-ben Mária Terézia is meglátogatta. Grassalkovich Antal 
jó ízlésû és bôkezû mecénás is volt. Kora kiváló építészeivel és szobrászaival dolgoztatott 
(Mayerhoffer András és János, Martin Vogerl, Gföller Jakab). A mai Gödöllô mûemlékeinek 
jó része Grassalkovich korából származik. Ezek közül a legjelentôsebb – a kastélyon kívül –  
a máriabesnyôi kegytemplom, mely neves búcsújáróhely. Grassalkovich szlovák és né-
met mesteremberek betelepítésével oldotta meg az építkezésekhez szükséges munkaerô-
utánpótlást. Ennek következtében a korábban színmagyar és református lakosság vegyes 
nemzetiségûvé és vallásúvá vált, és létszáma is hamarosan megkétszerezôdött. Vásártar-
tási joggal rendelkezô mezôváros lett Gödöllô 1763-ban. Vásárai és földrajzi fekvése miatt 
mindig központja volt a környéknek. 

Gróf Grassalkovich Antal halála után az immár hercegi rangra jutott fia és unokája, II. 
és III. Grassalkovich Antal a mûpártolásban igen, de az ésszerû gazdálkodásban nem bi-
zonyultak méltó utódnak. Grassalkovich III. Antal adományozta azt a telket a fôvárosnak, 
amelyen a Nemzeti Múzeum és az elsô Pesti Nemzeti Színház épült. Nagyapja hatalmas 
és jól gondozott gazdaságát viszont elhanyagolta, elherdálta, 1841-ben bekövetkezett ha-
lála a Grassalkovichok kihalását jelentette. Amilyen váratlan és káprázatos volt ennek a 
nemesi családnak a föltûnése a magyar történelemben, ugyanolyan gyors és meglepô volt 
az eltûnése is. A gödöllôi kastélyt elôbb báró Sina György, egy görög származású bankár 
vásárolta meg, majd az ingatlan egy belga bank tulajdonába került. 
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késôbb francia tagozattal bôvült, több jelentôs író volt tanulója. Itt alakult meg 1928-ban 
az elsô egészségügyi mintajárás, melyet amerikai tapasztalatok alapján és a Rockefel-
ler Alapítvány támogatásával hoztak létre. Elemeit: a védônôi hálózatot, a szülôotthont 
és az iskolafogászatot az 1930-ban szervezett tisztiorvosi szolgálat fogta össze. Repre-
zentatív, nemzetközi hírû rendezvények zajlottak Gödöllôn ebben az idôszakban: az 
1933-as dzsemborin 54 nemzet 26 000 cserkésze vett részt, 1939-ben ugyanitt rendezték 
meg a Leánycserkész Világtalálkozót, a Pax Tingot. Az akkori fôcserkész, Teleki Pál a 
máriabesnyôi temetôben nyugszik (1947 óta). A kormányzó vadászvendégeként olyan 
neves személyiségek jártak a községben, mint Viktor Emmanuel olasz király (1934) vagy 
Pacelli bíboros (1937), a késôbbi XII. Pius pápa.

A II. világháború után eltérô irányt vett a község fejlôdése. A Grassalkovich-kastély egy 
része szovjet laktanya lett, másik részébe a Fôvárosi Tanács Szociális Otthonát költöztet-
ték. Új településfejlesztési elvek alakították a község arculatát. Háttérbe szorítva nyara-
lóhely jellegét, nagyipart kezdtek ide telepíteni, a Ganz Árammérôgyárat (1950) késôbb 
több kisebb-nagyobb üzem, vállalat követte. A másik meghatározó jelentôségû döntés a 
település életében az Agrártudományi Egyetem Gödöllôre helyezése volt (1950). Ezzel 
beteljesedett a század elején formálódó, akkor még csak vágyálomként megjelenô terv:  
a település agrárcentrummá való fejlesztése. Az egyetem több tudományos kutatóintézet 
és mezôgazdasági intézmény létrejöttét vonta maga után. Az iparosítás, új munkahelyek 
teremtése következtében szinte megháromszorozódott a lakosság. A belterületeken lakó-
telepeket emeltek. 1965-ben Gödöllôhöz csatolták a korábban önálló Máriabesnyôt, bár 
a két település összeépülése már a két világháború közötti idôszakban megtörtént. 1966. 
január 1-jén nyilvánították várossá Gödöllôt, s egyben az egyesített gödöllôi és aszódi 
járás székhelye is lett. 

A település sorsa és a kulturális élet színvonala is mindig a kastély sorsától függött. 
Amikor jó gazdája volt a kastélynak, viruló élet volt benne, akkor az a kulturális életet is 
fellendítette. Ha elhanyagolt, gazdátlan állapotban volt a kastély, akkor a település életé-
ben, kultúrájában sem történt semmi említésre méltó. Ennek megfelelôen Gödöllô kis 
helyi irodalomtörténete, mûvelôdéstörténete is hullámzó képet mutat: viszonylag gazdag 
a barokkban, majd eseménytelen 1848 után, az önkényuralom idôszakában. A kiegyezés 
utáni királyi korszakban a leggazdagabb, bôséges irodalmi emlékekben a Horthy-kor-
szakban is egészen a második világháború végéig. 1945 után ismét apály következik, álla-
mosítják a premontrei gimnáziumot, a kastélyból szociális otthon lesz. Bár egyetemet te-
lepítenek a premontrei gimnázium épületébe, de ez inkább agrárjellegû kultúrát terjeszt, 
nem a humán terület, a képzômûvészetek és irodalom virágzását involválja. 

Gödöllôn nem volt kávéház, itt resti volt, amit Démusz Elláék üzemeltettek az elsô 
világháború alatt. Ella Gödöllôn ismerte meg 1918-ban késôbbi férjét, Németh Lászlót. 
A vasúti vendéglô uzsonnázó nyaralóktól nyüzsgô teraszán szívesen üldögélt egy pohár 
bor mellett a gödöllôi nyaralótulajdonos Ambrus Zoltán, szerette nézni a vonatokat, az 
apja vasutas volt. Itt szállt vonatra naponta a pesti piarista fôgimnáziumba járó, gyerekko-
rát Gödöllôn töltô Sík Sándor. Ide futott be az a tehervonat, amelyik Diósyné Brüll Adél 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején országos történelmi események 
helyszínévé vált Gödöllô. A kastély elôbb Windischgrätz hercegnek, az osztrák seregek 
fôvezérének volt a szálláshelye, majd a gyôztes isaszegi csata (1849. április 6.) után  
Kossuth Lajosnak és tábornokainak fôhadiszállása lett. Kossuth itt vetette föl elôször a 
Habsburg-ház trónfosztásának tervét, itt fogalmazta meg a Függetlenségi nyilatkozatot, 
melyet április 14-én fogadott el a debreceni országgyûlés. 

Az 1867-es kiegyezés után a magyar állam visszavásárolta a gödöllôi kastélyt és uradal-
mat a belga banktól, és koronázási ajándékul adta I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet király-
nénak. Átalakították az épületet a megváltozott igények szerint, s ettôl kezdve általában 
tavasszal és ôsszel idôzött itt a királyi család. A királyi nyaralóhely és a koronauradalom 
lendületes fejlôdést biztosított a településnek. A 19. század végén megépült a vasút, 1911-
tôl pedig HÉV-vonal is összekötötte Gödöllôt a fôvárossal. Fejlesztették az infrastruktú-
rát: 1907-tôl kövezett fôutakkal, 1908-tól villanyvilágítással rendelkezett az idôközben  

– a közigazgatás átszervezése miatt 1884-tôl – nagyközséggé lett Gödöllô. A koronaurada-
lom területére különbözô mezôgazdasági tanintézeteket, mintagazdaságokat telepítettek: 
Baromfitenyésztô Szakiskolát (1898), Méhészeti Gazdaságot (1899–1900), Burgonyater-
mesztési Telepet (1913), melyeknek a jogutódjai még ma is mûködnek. A koronauradalom 
szerény, de biztos megélhetést biztosított a lakosság nagy részének. Megalakult 1869-ben 
a Gödöllôi Takarékpénztár, melynek elsô részvényeit Ferenc József jegyezte. 

A 19. és 20. század fordulóján Gödöllô fölkapott, divatos nyaraló- és kirándulóhely lett. 
Az egészséges levegô, szép táj, kellemes környezet, nagy parkok, jó közlekedés, Budapest 
közelsége és a királyi család jelenléte ide vonzotta a fôvárosi polgárságot. Számos színész, 
író, újságíró épített vagy bérelt itt villát. Két szálloda, fürdôk, kisvendéglôk álltak az ide-
látogatók szolgálatára. Körösfôi-Kriesch Aladár festômûvész kezdeményezésére alakult 
meg a gödöllôi mûvésztelep (1901–1920), mely a magyar szecesszió egyetlen szervezett 
társulása volt. Tagjai 1907-tôl szövômûhelyt is mûködtettek. A föllendülô idegenforga-
lom fejlesztette a kiskereskedelmet és a kisipart, különösen a szolgáltatóipart. Mindez 
természetesen a népesség strukturális átrendezôdését vonta maga után: csökkent a 
mezôgazdasági lakosság számaránya.

Az elsô világháború végén ismét fontos politikai események helyszínévé vált Gödöllô. 
1918 ôszén IV. Károly király itt értesült a Monarchia összeomlásáról, a gödöllôi kastélyban 
tárgyalt többek között Károlyi Mihállyal, sikertelenül. Az 1919. február 20-án Gödöllôn 
tartott földmûvelésügyi tanácskozáson merült föl elôször, hogy az itteni koronauradalom 
területét mezôgazdasági központtá kellene tenni a gazdasági akadémia idetelepítésével. 
Ezt az értekezleten szintén részt vevô Móricz Zsigmond is megörökítette az Egy koro-
nagyémánt és ezer koldustarisznya címû cikkében. 1919 májusában a Tanácsköztársa-
ság Vörös Hadseregének vezérkari fônöke, Stromfeld Aurél rendezte be fôhadiszállását a 
királyi kastélyban. Majd a megszálló román csapatokat vezetô Károly román trónörökös 
idôzött itt. 

A két világháború között Horthy Miklós kormányzó rezidenciájaként kiegyensúlyo-
zottan fejlôdött a község. 1924-ben megnyitotta kapuit a Premontrei Gimnázium, mely 
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I. A mEzôVárOs mÛVElôdés-
TörTénETI EmlékEI  
A kezdetektôl 1867-ig

Gödöllô az 1730-as években teljes egészében Grassalkovich Antal birtokába került, nagy-
szabású barokk kastélyának felépítésével egy uradalom központjává tette a települést, 
melynek 1763-ban a mezôvárosi rangot is megszerezte.

Gödöllô kulturális életét alapvetôen a kastély és a kastélyt építtetô grófi, majd hercegi 
Grassalkovich család határozta meg. A gödöllôi kastély, a babati istállókastély míves épüle-
te és pazar berendezése bizony nagy ellentétben állt a falut és lakóit jellemzô szegénység-
gel. Ezt az ellentétet emelte ki útirajzában Kazinczy Ferenc is, aki 1828-ban III. Antal ide-
jén utazott át Gödöllôn. Megjegyzi, milyen jó, hogy a Mária Terézia látogatása óta várnak 
nevezett tornyos kastély pompás kerttel az út bal oldalán, a földmûvesek nyomorúságos 
viskói, liliputi kerítésekkel az út jobb oldalán helyezkednek el, és mind a kettôt akácerdô 
fedi el. Szerencsés, hogy a kevély kastély és a szegény viskó óriási ellentéte jótékony ta-
karásban van.1 A kastélyokban, templomokban, oltárokban, egyházi témájú köztéri szob-
rokban, vallásos könyvekben felhalmozott kulturális értéket az egyház közvetítette a falu 
lakói felé. Elôször a református egyház, késôbb pedig – Grassalkovich Antal rekatolizációs 
törekvései következtében – inkább a római katolikus egyházközség volt kultúrateremtô és 
kultúraközvetítô intézményként jelen a falu életében. A Grassalkovichok mûvészetpártoló 
tevékenységét tágabb mûvelôdéstörténeti összefüggések is meghatározták.

1. A GrAssAlkOVIchOk szErEpE 
Gödöllô kulTurálIs élETébEn

Kissé egyoldalú volt a Grassalkovich-mecenatúra, elsôsorban az építészet-centrikusság 
jellemezte, volt némi kapcsolata a festészettel és a szobrászattal, pártoló tevékenységet 
fejtett ki a család a zene és a színház területén.2 A gödöllôi kastélyban Grassalkovich I. Antal 

1 Marczali Henrik: Gödöllô és vidéke. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Bp. 1893. III. 

köt. 528.; Kazinczy Ferenc utazásai 1773–1831. Vál., szerk., jegyz. Busa Margit. Budapest-Miskolc, 1995. 219. 

2 Kapossy János: A Grassalkovichok mint mûvészetpártolók. Napkelet, 1924. 304–309. – Závodszky Leven-

te: A Grassalkovichok. In: Turul, 1931. 78., 82. – Entz Géza: A magyar mûgyûjtés történetének vázlata 1850-

ig. Bp. 1937. 34–35. – Galavics Géza: A „képtelen Gödöllô” és más történetek. (Három legenda Grassalkovich 

Antalról) In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. Bp. 1991. 219. – Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal. 

Hivatalnok és fônemes a XVIII. században. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 2. Gödöllô, 1996. 53. 

bútorait hozta Berlinbôl, amikor 
1925-ben a Gödöllôn vásárolt vil-
lába költözött. Erre az állomásra 
érkezett meg nagy boldogan Ottó 
Ferenc gödöllôi zeneszerzô, zse-
bében József Attila Altató címû 
versének neki dedikált kéziratá-
val. A katonaiskolai vakációkban 
a gödöllôi házukban nyaraló Ott-
lik Géza is szeretett az állomáson 
át biciklizni legjobb barátjához, a 
mûvésztelepet alapító festômûvész 
fiához, Kriesch Tamáshoz. Míg vá-
sárolt egy Pesti Naplót a Hírlap-

árusnál, Cipi a szép, borostyánnal befuttatott fakorláthoz támasztotta biciklijét. Az írók 
és múzsák jöttek-mentek, átutaztak, nyaraltak, idôztek hosszabb-rövidebb ideig Gödöllôn, 
kevesen maradtak itt mindörökre. Itt jártuk azonban nem múlt el nyomtalanul.

A könyv anyagát, mely címéhez híven elsôsorban személycentrikus, kronológiában 
rendeztem el, de nem az egyes személyek születésének sorrendéjében, hanem aszerint, 
hogy mely idôszakban kapcsolódtak Gödöllôhöz. Sík Sándor például sokkal késôbb szü-
letett, mint Brüll Adél, mégis elôbb szerepel a könyvben, mert Sík életének elején, a 
gyerekkorában lakott Gödöllôn, míg Brüll Adél élete végén. Csak a kevéssé ismert, lexi-
konokban nem szereplô szerzôknél (pl. Csíki Kovács Dénes, Ottó Ferenc) soroltam fel 
mûveik jegyzékét. Elismerésemet és köszönetemet fejezem ki Halászné Várady Ildikónak, 
aki a Török Ignác Gimnázium magyar-angol szakos tanáraként évtizedeken keresztül 
gyûjtötte Gödöllô irodalmi emlékeit, melyeket kötetben is megjelentetett az 1990-es 
évek végén. Ildikó munkája alapvetô forrás minden kutatás számára. Az Írók és múzsák 
Gödöllôn címû könyv 2007-ben jelent meg elôször, és hamar elfogyott. A könyv iránti 
folyamatos érdeklôdés tette szükségessé a könyv bôvített újrakiadását, amit a Nemzeti 
Kulturális Alap is támogatott.
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részesítô stílust képviselte. Négyoldalú volutás talapzaton áll a pilléroszlop, s ennek te-
tején a magasban szinte lebeg a könnyed Mária-oszlop. A párkány négy sarkán pestises 
betegeket ápoló szentek szobrai álnak, az alsó rész oldalain pedig Mária életébôl vett 
jelenetek láthatók dombormûvek formájában latin nyelvû, magyarázó feliratokkal. Ová-
lis alakban áttört mintájú kôrács fogja közre a szoboregyüttest. Vályi András 1799-ben 
megjelent könyvében szintén felsorolja Gödöllô nevezetességei között a Mária-oszlopot 

„az elôtte lévô ugró kúttal egyetemben”,7 a 18. században tehát szökôkút is állt a szobor 
elôtt. A kastély bejáratával szemben álló szobor homlokfrontján oltármenza is található, 
kijelölve ezzel a templomi körmenetek útvonalát.

A Kálváriát is 1771-ben kezdte el építeni Grassalkovich Antal, halála miatta fia fejezte 
be 1775-ben feltehetôen Mayerhoffer János kivitelezésében. Mivel nem dombon áll a ba-
rokk egyházmûvészet e jellegzetes alkotása, ezért belül 
üreges kôépület tetején helyezték el, és kétkarú lépcsô 
vezet a Kálvárián álló szoborcsoporthoz, mely hat szo-
borból áll: a kereszteken Jézus és a két lator, a keresz-
tek mellett Szûz Mária, Mária Magdolna és Szent János. 
Magdolna és a három kereszt szobrai 1827-bôl valók.8 

A neves bécsi szobrász, Johann Georg Dorfmeister 
(1736–1786) készítette Grassalkovich Antal síremlé-
két a máriabesnyôi kriptába 1772-ben, a gróf halála 
után egy évvel. A vörös és fekete márványból faragott, 
családi címerekkel és szobrokkal gazdagon díszített 
síremléket a szobrászmûvész egyik fômûveként tartja 
számon a mûvészettörténet. Grassalkovich III. Antal 
állíttatta a klasszicista stílusú Flórián-szobrot római 
katona alakjában 1823-ban.9

Kevés ismerettel rendelkezünk a Grassalkovichoknak az irodalomhoz s egyáltalán a 
könyvekhez fûzôdô viszonyáról. Részletes leírások ismertetik a gödöllôi kastélyt, a pesti 
és pozsonyi palotát, de sehol semmi nyomát nem találjuk annak, hogy ezekben az épü-
letekben lett volna említésre érdemes könyvtárterem, bibliotéka is.10 Nincs tudomásunk 
róla, hogy a család bármelyik tagja érdeklôdött volna a könyvek iránt. Szarvasi Margit, aki 
földolgozta a 18. századi magyarországi magánkönyvtárakat, azt írja ugyan könyvében, 

7 Vályi András: Magyar országnak leírása. Buda, 1799. II. 51. 

8 Dercsényi Dezsô: Pest megye mûemlékei, i. m. I. 388–389. 

9 Kampis Antal: Gödöllô a magyar mûvészet történetében. In: Dékán Antal (szerk.): Gödöllô. Bp. 1975. 

207–212. – Gödöllô városképi… 1951. i. m. 3–7. 

10 Dümmerling Ödön: A gödöllôi kastély. In: Mûvészettörténeti Értesítô, 1958. 27–28. – Dávid Ferenc: 

Az idôsebb Grassalkovich Antal jegyzéke egyházi építkezéseirôl, 1771-bôl. In: A Magyar Nemzeti Galéria 

Évkönyve. Bp. 1991. 226–227.

idején nem voltak festmények a falon, egy anekdota szerint Mária Terézia hiányolta is a 
képeket 1751-es látogatása alkalmával.3 Ha a táblaképek hiányoztak is, néhány korabeli 
freskó elôkerült a kastély 1996-os felújítása során. Sôt a kastély szomszédságában lévô 
Hamvay-kúria, mely mai alakját ugyancsak Grassalkovich Antal idején nyerte el, szintén 
rendelkezik egy barokk kori falfestéssel díszített szobával. Ábrázolás sem túlságosan sok 
maradt a Grassalkovichokról. Kétféle változata ismert a grófi portréknak, az egyik magyar 
zsinóros öltözetben ábrázolja, a másik pedig a Szent István-renddel ékesített palástban. 

„Ugyanakkor Grassalkovich, amikor kegyúrként és mecénásként portréjával a legszemélye-
sebb módon kívánt megjelenni a gödöllôi kastélykápolnában, tehát szemben a fôoltárral, 
(…) akkor portréját színes velencei üvegmozaikból rakatta ki, kétségkívül többre becsül-
vén a drága anyag és a ritka technika különlegességét a festôi kifejezés erejénél.”4 

Grassalkovich Antal nemcsak épületekkel, de szobrokkal is gazdagította a települést. 
A barokk kor jellegzetes köztéri alkotásai, a fogadalmi szobrok a gazdag fôúr birtokköz-
pontjából sem hiányozhattak. A kastélykápolna elkészültével egy idôben, 1750-ben ál-
líttatta a Nepomuki Szent János szobrot, mely kezdetben a Rákos-patak hídján állt a 
mai Szent János utca elején, ma pedig a kastélykápolna mellett látható, alkotóját nem 
ismerjük.5 1771. augusztus 14-én szentelték föl a Mária-oszlopot a fôtéren, amit akkor 
Piac-térnek hívtak. Martin Vogerl (1714–1770) osztrák szobrász hainburgi szobrának 
(1749) másolata a pestis elleni védekezést szolgálta.6 A falu közepén jelentôs szimbolikus 
és térképzô funkciót látott el, fontos szerepet játszott a barokk városkép kialakításában. 
Az osztrák szobrász a rokokó stílusra jellemzô könnyedebb, a dekorativitást elônyben 

3 Reiner Bertalan: Magyar kultur-képek. Bp. 1891. 16–28. – Tóth Béla: A magyar anekdota kincs. Bp. 

1898. I. 367–370. 

4 Galavics Géza: A „képtelen Gödöllô,” i. m. 220. – A Grassalkovich-ábrázolásokról ld. Varga Kálmán: Áb-

rázolások gróf Grassalkovich Antalról. In: Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2000. 407–421. 

5 Gödöllô városképi és mûemléki vizsgálata. Kézirat. Bp. 1951. 3–7. GVM H 24.

6 A legtöbb szakirodalom 1749-re datálja a gödöllôi Mária-oszlopot: Genthon István: Magyarország  

mûemlékei. Bp. 1951. 339–340. – Gödöllô városképi… 1951. i. m. 3–7. – Dercsényi Dezsô: Pest megye mûemlékei. 

Bp. 1958. I. 389. Magyarország mûemléki topográfiája. V. kötet. – Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyar-

országon. Bp. 1959. I. 293. A mûvészettörténészek és a mûemlékes szakemberek a stílusjegyek alapján csak 

feltételezik, hogy a gödöllôi szobrot 1749-ben készítette Martin Vogerl, mivel teljesen olyan, mint a hitelesen 

tôle származó és 1749-ben felállított hainburgi Mária-oszlop. Az osztrák szobrász Pozsony környékén dolgozott, 

feltételezhetô tehát, hogy a Pozsony környékén is birtokkal rendelkezô Grassalkovich Antal megbízta ezzel a 

munkával. 1749-ben fejezôdött be a kastélykápolna építése, ezért valószínûsítik a mûvészettörténészek, hogy 

a Mária-oszlop állítása is ekkor történt. Az 1838-as canonica visitatio (GVM TD 2006.66.1. 20.) az isaszegi 

protokollum alapján azt írja, hogy 1771. aug. 14-én szentelte fel Salbek Károly, Migazzi bíboros általános he-

lyettese, s ezt kell hiteles forrásnak tekintenünk. A Kálváriát is ebben az évben kezdte építtetni a gróf. Az 1771-

es dátumnak az sem mond ellent, hogy Martin Vogerl 1770-ben meghalt, hiszen szobrászati mûhelyének tagjai 

vagy tanítványai is elkészíthették a hainburgi Mária-oszlop másolatát Gödöllôn. 
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közel, állott. A gödöllôi 
kastély bibliotékájára alig 
található konkrét utalás. 
Vályi And rás írja 1799-ben 
megjelent könyvében: „A’ 
Hertzegi imádkozó hely 
alatt, mellyben a’ Hertzegi 
könyvtár van…” Ezzel egy-
behangzó Odrobenyák Já-
nos leírása 1875-ös köny-
vében: „Egy elôcsarnokon 
és elôszobán át az emele-
ten kényelmesen bejuthat-
ni a templom végén félkör-
ben épített oratoriumba, 
melynek hátulsó falába 
beillesztve vala az alapító 
gróf életnagyságu arcképe azon kandalló fölött, mely az imahelyiség fütése tekintetébôl 
igen izletesen volt elhelyezve. Az arckép jobb és balfelén sajátságosan a grófi könyvtár ál-
lott, melynek ugyis csak üres szekrényei az 1867. évi átalakításkor eltávolittattak, az üres 
fal papirszônyeggel bevonatott.”16 Nem lehetett túl sok könyve a Grassalkovichoknak a 
gödöllôi kastélyban, ha könyvtár céljára a kisméretû oratórium elegendônek bizonyult. 

Gróf Erdôdy László, 1706 és 1736 között nyitrai püspök, a San Appolinare egykori 
növendéke, római emlékek nyomán a templom elôcsarnoka fölötti, emeleti termekben 
kezdett könyvtárat berendezni.17 Grassalkovich, aki Nyitrán járt iskolába és kapcsolatban 
állt a felvidéki Erdôdy családdal, innen is vehette a mintát ahhoz, hogy az oratóriumban 
helyezze el a könyvtárát.18 Mindenesetre nem lehetett sok könyve, ha a pár négyzetmé-
teres oratórium egyik falán elfért. Ezt erôsíti meg Grassalkovichnak a Beteges és unal-
mas gondolatai címû aforizmagyûjteményében a könyvekrôl és az olvasásról alkotott 
véleménye is, melyet a gróf hiteles vallomásának tekinthetünk. „Mulattattya könyveknek 
sokassága az emberi elmét, de mivel mind azokat által olvasni nem lehet, légyen annyi, a’ 
mennyit által olvashass.” (OSZK I. 66.) „A’ bizonyos, és meg-határozott olvasás haszno-
sabb, de a’ széllyel szórt, és külömbféle dolgoknak olvasása mulatságosabb.” (OSZK I. 71.)

Ha ugyan a gödöllôi kastély könyvállományáról keveset is tudunk, fennmaradt viszont 

16 Vályi András: Magyar országnak leírása, i. m. II. 50. – Odrobenyák János: Gödöllô hajdan és most. 

Gödöllô, 1875. 47. 

17 Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink… i. m. 40. – Kosáry Domokos: Mûvelôdés… i. m. 136. 

18 Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal, i. m. 26.

hogy a Grassalkovichok ragyogó palotáiban is volt díszes könyvtárterem, de a gödöllôi 
kastélyra vonatkozóan ez csupán feltételezés, minden konkrét alapot nélkülöz.11

Holott a 18. században a pompás épületeken, a képzômûvészeti kollekciókon kívül 
a könyvgyûjtemények is státusz szimbólumnak számítottak a fôúri és fôpapi körökben. 
Fôként a század utolsó harmada tekinthetô a könyvgyûjtés aranykorának. A barokk szel-
lemiség jegyében ezen a téren is sokat adtak a külsôségekre. Monumentális, freskókkal 
díszített teremkönyvtárakat alakítottak ki a fôúri kastélyokban, püspöki palotákban. So-
kat adtak a könyvszekrények, könyvespolcok megtervezésére, a könyvek díszes, egyéni, 
sajátságos jegyeket hordozó köttetésére. Ahogyan a festészet és szobrászat alárendelt 
mûvészeti ág volt ebben a korban, az építészet kiegészítôje, díszítô eszköze csupán, eh-
hez hasonlóan a palota dekorációjához tartozott a külsôségekre is sokat adó bibliotéka. 
A nagyúri életforma, a barokk pompa szerves részeként jelent meg a könyvtár is.12 

A szomszédos Pécelen Ráday Gedeon gróf, korának egyik legnagyobb irodalmi tekinté-
lye, épp ekkor fejlesztette az egyik legjelentôsebb magyar könyvgyûjteménnyé az apjától 
örökölt mintegy 300 kötetnyi könyvtárat. Kastélya irodalmi központ volt, kiterjedt levele-
zést folytatott például Kazinczy Ferenccel, és maga is mûvelte az irodalmat, verseket írt.13 
Grassalkovichnak persze mindent elölrôl kellett kezdenie: kastélyt, templomot épített, 
s könyvtárat sem örökölt senkitôl. A könyvgyûjtés terén nem kapcsolódhatott bele egy 
hagyományba, mint a péceli Ráday Gedeon. Jó barátja, gróf Migazzi Kristóf (1714–1803) 
bécsi érsek és váci püspök is szenvedélyes könyvgyûjtô hírében állt. Amikor II. József 
1785-ben megfosztotta püspökségétôl, kénytelen volt eladni gyönyörû, vörös maroquin 
kötésben pompázó, súlyos aranyozású könyveit gróf Batthyány Ignácnak egyes források 
szerint 20.000, más források szerint 40.000 forintért. A gyulafehérvári Batthyáneumban 
ma is azonnal feltûnnek Migazzi tipikus bécsi kötésû könyvei.14 Migazzi gyakran megfor-
dult Gödöllôn, külön lakosztályt tartottak fenn neki a Grassalkovich-kastélyban.

Az irodalompártoló szomszéd és a könyvgyûjtô barát példája ellenére Grassalkovich 
nem lett könyvgyûjtô. Mint ahogy a gödöllôi kastélyt sem a gazdagság fitogtatása, hanem 
az igényekhez és személyiséghez méretezett szerény, ám nemes architektúra jellemzi15, 
ugyanúgy a mûpártolás terén is a gróf csak arra áldozott, ami az ízléséhez, érzékéhez 

11 Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. (Fôpapok és fôurak, nemesek és polgárok 

gyûjteményei.) Bp. 1939. 58., 63.

12 Uo. 6–7. – Kosáry Domokos: Mûvelôdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1983. 136. 

13 Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. In: Kazinczy Ferenc Mûvei. Versek, mûfordítások, széppróza, 

tanulmányok. Vál., szöveggond., jegyz. Szauder Mária. Bp. 1979. 306–312. – Rónay György: Ráday Gedeon. 

Irodalomtörténet, 1962. 41–61. – Koós Judit: Ráday Gedeon könyv- és mûgyûjteménye a XVIII. században. 

Aszódi Múzeumi Füzetek 43. Aszód. 1994. 16–20., 25.– Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677–1733) könyv-

tára. A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai VII. Bp. 2004.

14 Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink… i. m. 33. – Entz Géza: A magyar mûgyûjtés… i. m. 45.

15 Dümmerling Ödön: A gödöllôi kastély, i. m. 29. 
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riae. 1763 vagy Kollár Ádám Ferenc munkája: Historiae jurisque publici regni Ungariae 
amoenitates I-II. Vindobonae, 1783. A könyvtár három magyar könyve: a Nádasdy-fé-
le Mausolaeum Horányi Elek magyar fordításában: Magyar Országnak hatalmas és 
ditsôséges királyainak és elsô vitézkedô kapitányainak emlékeztetô koporsó épülete. 
Buda, 1773., P. Jaroslaus: Keresztény esztendô, azaz minden episztolák és evangéliumok. 
Buda, 1771. és Kónyi János: A böltsességnek és jó erköltsnek könyve a kegyes ifjúságnak 
a tisztelendô öregségtôl nyertt ajándéka. Pozsony, 1774.

Megtalálhatók ebben a könyvtárban a francia felvilágosodás legjelentôsebb írói-
nak: Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire-nek a mûvei, a korszak neves színpadi 
szerzôinek: Corneille, Racine, Molière, Marivaux-nak a darabjai. A 18. század egyetlen 
neves francia, angol vagy német szerzôje sem hiányzik a könyvgyûjteménybôl: Pascal, 
Rabelais, La Fontaine, Mme de Staël, L’Abbé Prévost, Marmontel éppúgy jelen van, mint 
Fielding, Kotzebue. Több II. Rákóczi Ferenccel és szabadságharcával foglalkozó mû is 
szerepel a katalógusban, ezek a munkák francia nyelven íródtak. A legtöbb könyvet Lon-
donban és Párizsban adták ki, de Hága, Amszterdam és néha Buda is szerepel a könyv-
kiadó városok között. A szépirodalmi mûveknél elenyészôen kevés verseskötet található. 
A 18. század divatos irodalmi mûfajának számító leveleket és memoárokat külön fejezet-
ben sorolták fel. Jó ízléssel összeállított, igényes könyvtár. Lehet, hogy ebben szerepet ját-
szottak azok a könyvek, amelyek a könyvtárral kapcsolatos szakirodalom körébe tartoz-
tak: Bibliothéque des Gens de Cour (Az udvari emberek könyvtára) (Párizs, 1732.) vagy a 
Conseils pour former un Bibliothéque (Tanácsok könyvtár kialakításához) (Berlin, 1750.). 
Legfeljebb azon csodálkozhatunk Grassalkovich I. Antal esetében, hogy egy Magyarorszá-
gon élô, magyar földesúrnak a könyvtárában ilyen kevés magyar nyelvû könyv szerepelt.

Nemességünk ebben a korszakban sokat áldozott a nemzeti építészet, képzômûvészet, 
zene európai színvonalú fejlesztése érdekében, de szinte semmit a nemzeti irodalomért. 
Egyébként is ez egy apályos korszaka a magyar irodalomnak, nem születtek kiemelkedô 
mûvek, nem voltak kiugró alkotók. A magyarországi barokk reprezentatív mûfaja az ön-
életírás, memoár és a napló (Bethlen Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Árva Bethlen Kata önélet-
írásai). A magyar rokokó két nagy alakja, Faludi Ferenc és Mikes Kelemen külföldön kapta 
az impulzust, ott kezdett el alkotni, sôt Mikes leveleit a kortársak nem is ismerhették, mert 
csak késôbb jelentek meg itthon, tehát nem hathatott a saját korában. A század legkereset-
tebb kiadványa a kalendárium volt.23 A Grassalkovichok pozsonyi könyvtárában is számos 
Budán kiadott kalendáriumot tartottak 1794-tôl 1834-ig a katalógus tanúsága szerint.

A magyar irodalomnak, könyvkiadásnak gróf Grassalkovich Antal is – a többi magyar 
nemeshez hasonlóan – csak csekély mértékben volt támogatója. Egy-két ilyen eset ismere-
tes. A máriabesnyôi kapucinus kolostor évkönyveinek feljegyzései szerint Grassalkovich so-
kat áldozott imádságos és énekes könyvek nyomtatására. Nem sokkal halála elôtt ô nyom-

23 Klaniczay Tibor (szerk.): A magyar irodalom története. II. 1600-tól 1772-ig. Bp. 1964. 395., 506., 508. 

– Kosáry Domokos: Mûvelôdés… i. m. 52. 

a pozsonyi palota könyvtárának két katalógusa.19 Az egyik 1787-ben Grassalkovich II. An-
tal idején készült, a másik évszám nélküli összeírás, de valószínûleg 1834 után állították 
össze. Tehát a másik katalógus Grassalkovich III. Antal idejébôl való. Ebbôl világosan 
kiderül, hogy a pozsonyi palotában elég jelentôs könyvtára volt a Grassalkovich családnak, 
mely 12 részbôl álló könyvszekrényben nyert elhelyezést. 

Az 1787-es francia címet viselô katalógusban 871 könyv szerepel 164 számozott 
oldalon: 649 francia, 194 német, 23 latin, 3 magyar és 2 olasz nyelvû könyv. A másik 
katalógusban német és francia könyvek találhatók. A Grassalkovichok könyvállománya 
tipikus példája a 18. század végi rokokó fôúri könyvtáraknak. Ez az idôszak, amikor a 
francia nyelv és kultúra, a francia módi uralkodott az európai szellemiségen, mely a bé-
csi Hofburg közvetítésével került Magyarországra. A birodalmi arisztokrácia kozmopolita 
mûveltségét, ízlését, szellemiségét vette át a magyar arisztokrácia, papság és a nemesség 
is Mária Terézia uralkodása idején. Bécsben francia színház és francia nyomda mûködött. 
Francia volt a társalgási nyelv, francia volt a módi, az elôkelôk francia verseket írtak. 
XIV. Lajos (1638–1715) királyi udvara, versailles-i kastélya volt az étalon építészetben, 
viselkedésben, ízlésben, szellemiségben. Nem véletlen, hogy a versailles-i kastélyhoz 
szokták hasonlítani a fertôdi Esterházy-kastélyt, de gyakran a gödöllôi Grassalkovich-
kastélyt is.20 Magyarországon is francia nyelvtanok, társalgási könyvek jelentek meg. Gróf 
Grassalkovich Antalról közismert, hogy tudott latinul, magyarul, németül és szlovákul.21 
Francia nyelvû levelei nem maradtak ugyan fenn, de valószínû, hogy bírta ezt a nyelvet 
is. Abban az anekdotában, amelyben Mária Terézia az 1751-es gödöllôi látogatásakor fur-
csállja, hogy nincsenek képek, festmények Grassalkovich kastélyában, franciául folyik a 
társalgás a királynô és a gróf között.22 

A Grassalkovich II. Antal katalógusában szereplô könyvek közül azok, amelyek 
I. Grassalkovich Antal halála, tehát 1771 elôtt jelentek meg, elvileg akár a Gödöllôn 
élô gróf könyvtárához is tartozhattak. Több Magyarországgal foglalkozó, latin nyelvû 
mûvelôdéstörténeti, jogi és politikai munka található a katalógusban: például Horá-
nyi Eleknek a magyar írók életrajzát tartalmazó lexikona: Memoria Hungarorum et 
provincialium scriptis editis notorum, quam excitat A. Horányi. Bécs, 1775., Werbôczy 
István Hármaskönyve: Decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hunga-

19 A Gödöllôi Királyi Kastélymúzeum archívumában található a Wellmann Imre hagyatékából szárma-

zó két katalógus: Catalogue des Livres et des Auteurs qui se trouvent Dans la Biblioteque De Son Altesse 

Le Prince Antoine de Grassalkovics a Presburg. L’an MDCCLXXXVII. (Azon könyvek és szerzôk katalógusa, 

amelyek Ôfensége herceg Grassalkovich Antal könyvtárában találhatók Pozsonyban. 1787.), Bücher = 

Verzeichnisz der Hochfürstlich. Grassalkovich’ sehen BIBLIOTHEK. É. n. lelt. sz. GKK.7.

20 Kosáry Domokos: Mûvelôdés… i. m. 51–52. 

21 Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal, i. m. 12. 

22 Reiner Bertalan: Magyar kultur-képek, i. m. 23. – Rónay Mária: Gödöllô urai. III. rész. In: Magyar 

Hírlap. 1933. aug. 9. 5. 
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Grassalkovich Antal Beteges és unalmas gondolatai címû mûve kéziratban maradt 
fenn, méghozzá két változatban. Az egyik kéziratot Nyéki Németh József nagyváradi ka-
nonok ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak 1809. december 29-én, és jelenleg az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található. Datálatlan, Barkóczy Ferencnek aján-
lott. A címlapból, valamint az ajánlásból következtethetjük ki a keletkezés idôpontját: 
Grassalkovich 1748-ig volt kamarai tanácsos, Barkóczy pedig 1744 és 1761 között egri 
püspök. Tehát 1744 és 1748 között születhetett a mû. Ez a kézirat szerkesztett: címlapja 
van, ajánlása, bevezetôje, fejezetekre tagolták, 4x100 maximát tartalmaz, sôt még tarta-
lomjegyzékkel is rendelkezik. Tartalmi szerkesztés, tematikai vagy egyéb csoportosítás 
nehezen fedezhetô ugyan fel, mégis egy könyvigénnyel összeállított mûrôl van szó. 

A másik kézirat a budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattárában található. Címe: „Be-
teges és unalmas gondolattyai gyaraki gróf Grassalkovich Antal felséges magyar udvari 
kamara konsiliariussának 1757.” Ez a változat tehát datált, 338 számozott aforizmát 
tartalmaz.27 Egyik kézirat sem autográf. Lehet, hogy Grassalkovich lediktálta valakinek, 
de az is lehet, hogy egy autográf eredetinek a másolatai. Valószínû, hogy az OSZK-s vál-
tozat a korábbi és az 1757-es annak a másolata. Az aforizmák sorrendje és tartalma csak 
részben egyezik meg a két változatban. Egyébként a kézirat, füzet, másolat elterjedt pub-
likációs forma volt a 18. században, mivel ritka ekkor még a nyomdatermék. Kéziratos 

27 OSzK Kézirattár, Duod. Hung. 3., Egyetemi Könyvtár, H 22.

tatta ki és köttette bôrbe Szenczi Jaroslaus besnyôi kapucinus atya Keresztény Esztendô 
azaz Minden Epistolák és Evangeliumok címû könyvét.24 S valóban ez a kiadvány a II. 
Grassalkovich Antal katalógusában szereplô három magyar könyv egyike, 1771-ben adták 
ki Budán. A gróf halála után feleségét, Klobusitzky Teréziát „emelkedett vallásos érzelem 
vezérelte”, amidôn Jaroslaus atya németrôl magyarra fordított „erkölcsös irányú” könyvét 
osztogatta a római katolikus, református és evangélikus felekezet hívei között.25

Egy másik eset abból az idôszakból való, amikor Grassalkovich (1751-tôl) Nógrád me-
gye fôispánja volt. Perliczy János Dániel, a megye neves tisztiorvosa szeretett volna kiadni 
egy mûvet 1761-ben, korán elhunyt fia hagyatékából. Grassalkovichot kérte meg, hogy 
fedezze a mû kiadási költségeit, s ennek fejében neki dedikálva jelent volna meg a könyv. 
Grassalkovich azonban megtagadta a támogatást. A gróf magatartása azonnal érthetôvé 
válik a tervezett kiadvány témájának ismeretében: Juridicus tractatus de collatione, 
abalienatione et aquisitione bonorum, pro fidelibus servitiis facta, methodo per axiomata, 
scholia, theoremata, et problemata mathematicis familiari elaborato, authore Jo. Carolo 
Perliczy Nob. Hung. Incl. Neogr. Comit. jur. assessore utriusque fori per Hungariam 
advocato, azaz Jogtudományi értekezés a birtokoknak hû szolgálatokért való adományo-
zásáról, elidegenítésérôl és szerzésérôl, matematikai módszerrel kidolgozva, axiómákba 
foglalva, rövid magyarázatokkal, elvekkel és kifejtett problémákkal Perliczy János Károly 
magyar nemes, Nógrád vármegye esküdtje és mindkét tábla ügyvédje által.26 Ez a téma 
túlságosan közelrôl érintette Grassalkovichot, a Neoacquistica Commissio elnökeként 
saját javait is többnyire a tanulmányban ecsetelt módon szerezte, és mindenféle pletykára 
adhatott volna okot, ha éppen ô támogatja ezt a kiadványt.

A barokk fôúr irodalmi kalandja

A nemzeti irodalom támogatásaként, a magyar nyelv ügyéhez való hozzájárulásként kell 
értékelni a gróf irodalmi kalandját, a 400 aforizmát-maximát tartalmazó mûvet, mely a 
Grassalkovich Antal Beteges és unalmas gondolatai címet viseli. A szerzô feltehetôen 
nem a provokálás szándékával adta ezt a címet elmeszüleményének, hanem teljesen ko-
molyan gondolta azt, mûvérôl alkotott legôszintébb véleményét fejezte ki a címadással. 
Az irodalom szerepe, helye, társadalmi megítéltsége a 18. században lényegesen külön-
bözött a maitól. Az irodalomnak ekkor még nem voltak intézményesült formái (irodalmi 
szalon, irodalmi társaság, írószövetség) Magyarországon, csak egyéni mûvelôi. Az írás 
fôurak és fôpapok úri passziója volt, a szó szoros értelmében.

24 Bartal Ince: Máriabesnyô története. Esztergom, 1929. (2. kiadás) 27. 

25 Odrobenyák János: Gödöllô hajdan és most, i. m. 101. 

26 Heltai János: Egy Grassalkovich Antalhoz szóló könyvajánlás. Kézirat. 1978. GVM A 89.10.1. 1–4. 
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grands Princes et particuliérement sur Ferdinand le Catholique (Baltasar Gracián poli-
tikai elmélkedései a legnagyobb hercegekrôl és különösen Katolikus Ferdinándról) címû 
könyv, ami Párizsban jelent meg 1730-ban. Ezeket a könyveket feltehetôen Grassalkovich 
I. Antal vásárolta, ezek szerint franciául olvasta Baltasar Gracián mûveit, és ez hathatott 
saját aforizmáinak a megírására.

A tollforgatás bizonyos mértékig természetes velejárója volt a nemes ember tanultsá-
gának. A latin nyelvû versfaragás éppúgy a képzettségéhez tartozott, mint az, hogy alkalmi 
beszédet tudjon mondani. A provinciális nemesség írásbeli mûveltségének alaprétegében 
ott találjuk a naplójegyezgetést és a verselést a latin auktorok mintájára. Ez azonban csak 
idôtöltés, unalomûzô, játékos, gondot feledtetô, fejtörô foglalatosság vagy alkalmi szóra-
kozás, és még nem költôi, írói alkotás az ô szemében sem, és az utókor sem tartotta annak, 
eltekintve néhány kivételtôl (Amade László, Faludi Ferenc). A 18. század derekának nemes 
írója nem tartotta magát hivatásos literátornak, az írást „firkálásnak” tekintette. A mûvek 
csak esetlegesen, sokszor a szerzô neve nélkül jelentek meg nyomtatásban.30 

Számos példa mutatja, hogy a nemesírók mennyire lenézték az általuk is mûvelt 
irodalmat. Bornemissza János Hunyad megyei fôispán Estvéli idôtöltésnek tekintette a 
tollforgatást, ilyen címen adta ki kötetét 1777-ben Kolozsvárott. Teleki Ádám azzal bocsá-
totta útjára Corneille Cidjének elsô magyar fordítását (Czid, Kolozsvár, 1772), hogy nem 
sajnálja fáradságát, mert „egyéb dolgaimtól való üres óráimban idômet legalább haszon-
talanul nem töltöttem”. Gvadányi József, az ismert testôríró egyik kötetének címe: Unal-
mas órákban, vagyis a téli hosszú estvéken való idô töltés (1795). Jellemzô gesztus, hogy 
idôs Ráday Gedeon kéziratban maradt verseinek nagy részét fia, ifj. Ráday Gedeon eléget-
te, mert szégyellte apjának fônemeshez méltatlan kedvtelését. Az ugyancsak testôríró 
Bessenyei György vegyes írásokat tartalmazó kötete A holmi címmel jelent meg 1779-ben 
Bécsben. Báró Orczy Lôrinc, aki egyébként 1743-tól a Grassalkovich-féle önkéntes huszá-
rok kapitányaként részt vett az örökösödési, majd a hétéves háborúban, ô is unalomûzô, 
kellemes elfoglaltságnak tartotta a versírást: „Ne rothadnék én is álmos henyeségben”. 
Azzal büszkélkedett, hogy verseit tudós erôfeszítések nélkül szerezte: 

Mondd meg, a szerzônek nem fôtt feje ebben.
Nem törôdött rajta sokáig veleje
Házi gondtartásban lopva vett ideje
Szült csak midôn bútól üresült elméje.

Az irodalmon, a megjelentetett könyveken belül is különválasztották a tudományos 
mûveket és a szépirodalmat. A szépirodalmat alacsonyabb rendû szellemi terméknek tar-
tották, olyannak, ami mellékes, csupán a szórakoztatást és gyönyörködtetést szolgálja. 
Csak azt tekintették fontosnak, ami a tudomány szempontjából érték. 

30 Klaniczay Tibor: A magyar irodalom története, i. m. 512–513. 

másolatban terjesztették az irodalmi mûveket, és közben persze nem ragaszkodtak a filo-
lógiai hûséghez, a textológiai pontossághoz. 

Mai ismereteink szerint Rómer Flóris publikált elsô ízben szemelvényeket 
Grassalkovich mûvébôl a Gödöllô és Vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum-
Egyletének elsô évi évkönyvében 1877-ben.28 Majd Márki Sándor (1853–1925), a 
Gödöllôn elhunyt és eltemetett történetíró, egyetemi tanár fedezte fel az Országos 
Széchényi Könyvtárban, és közölte Grassalkovich kéziratát szinte teljes egészében 
1889. február 16-án az aradi Alföld címû napilapban Egy aradi fôispán könyve címmel. 
(Grassalkovich aradi fôispán is volt egy idôben.). Száz évvel késôbb került sor a kézirat 
tudományos feldolgozására.29 

Az aforizma mûfajának La Rochefoucauld (1613–1680) és Pascal (1623–1662) óta már 
évszázados hagyománya volt a 18. században. Fallenbüchl Zoltán joggal feltételezte, hogy 
Grassalkovichnak mûve megírásához mintát adhatott az angol jezsuita William Darrel 
(1651–1721) Nemes ember és Nemes asszony címû mûve, valamint a spanyol jezsuita 
Baltasar Gracián (1601–1658) Udvari ember címû mûve, melyeket Faludi Ferenc ültetett 
át magyarra, és a korszak közkézen forgó mûvei voltak. (Faludi Darrelt „Dorell József”-
nek nevezte.) Ezek a szabálygyûjtemények a helyes viselkedésre, az elôkelô úri magatar-
tásra, az udvari erkölcsre oktattak, s egyben a képmutató politikai érvényesülés kéziköny-
veiként lehetett ôket használni. Csakhogy Faludi Darrel-fordítása 1748-ban jelent meg, 
Gracián-fordítása pedig 1750-ben a nagyszombati nyomdában. Ha Grassalkovich aforiz-
mái 1744 és 1748 között keletkeztek, akkor megírásukat nem befolyásolhatták Faludi 
fordításai. Tehát valószínû, hogy Grassalkovich nem Faludi könyveit használta aforizmái 
megírásához. Az ellentmondás feloldását az 1787-es pozsonyi könyvtári katalógus adja, 
melyben három Baltasar Gracián-mû szerepel francia fordításban: L’ Homme de Cour 
(Udvari ember) Amelot de la Houssaie francia fordításában, ami Rotterdamban jelent meg 
1728-ban (a mû eredeti címe: Oraculo manual, Kézi orákulum, és 1647-ben jelent meg), 
továbbá L’ homme universel (Az egyetemes ember) címû mûve, melyet ugyancsak Rot-
terdamban adtak ki 1729-ben és a Réfléxions politiques de Baltasar Gracian sur les plus 

28 Rómer Flóris: Szemelvény gyaraki gróf Grassalkovits Antal beteges és unalmas gondolatiból. In: 

Gödöllô és Vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum-Egyletének elsô évi jelentése. Szerk. Dobozi István. Bp. 

1877. 62–72. Rómer Flóris, a neves régész Pest megyében elsôként Gödöllôn alapított a múlt század végén 

Muzeum-Egyletet, mely két évig mûködött. Gödöllôvel foglalkozván Rómer Grassalkovich Antal hagya-

tékának tudományos feldolgozását tartotta a legfontosabbnak. A Muzeum-Egylet mindkét évkönyvében 

foglalkozott Grassalkovichcsal: az elsôben a Beteges és unalmas gondolatai címû mûbôl közölt részleteket, 

a másodikban pedig egy portrét rajzolt Grassalkovich Antal személyérôl. 

29 Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal aforizmái. Klny. az OSzK Évkönyve 1970–1971. évi kötetébôl. 

Bp. 1971. 323–344. – G. Merva Mária: A barokk fôúr irodalmi kalandja: Grassalkovich Antal Beteges és 

unalmas gondolatai. In: A Grassalkovichok kora. Tanulmánykötet. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 3. Gödöllô, 

1997. 58–72. 
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és magyar könyveket, melyeket szétosztott az országgyûlés követei között.32 Könnyen 
elképzelhetô, a baráti köréhez tartozó Grassalkovichot is Barkóczy bírta rá, hogy írásban, 
magyar nyelven foglalja össze tapasztalatait, pályája tanulságait mások okulására.

Grassalkovich aforizmái nem betegesek és nem unalmasak, bár jónéhány közhely is 
szerepel a gyûjteményben. Idézi egyszer-egyszer Senecát és Cicerót, de nem hivalkodik 
mûveltségével. Baltasar Gracián Udvari emberének ismerete is érezhetô az aforizmá-
kon: Gracián „A’ ki valakinek mély titkát ki-vallya, kárát vallya, mert annak rabja. (…)  
A Titok-Maximája ez: Se ne hallyad, se ne mondgyad.” (XXXVII. maxima.) Grassalkovich-
nál: „Senkinek nyomos titkodat ki ne nyilatkoztassad, mert nem tsak meg-vettetel azért, 
de másnak miatta rabjává lészel.” (OSZK III. 37.) Gracián: „Vegye észre a’ bôlts, hogy 
ha eôtet meg keresik, nem keresik magát, hanem valami interesse haszont, melly vagy 
benne vagyon, vagy tôle fûgg.” (LII. maxima.) Grassalkovichnál: „Bolondság az olyannak, 
a’ ki pénzünkért, vagy maga hasznáért barátságúnkat keresi, barátságát betsülni, mert az 
nem nékünk, hanem pénzünknek, s maga hasznának baráttya.” (OSZK IV. 7.)33 Vannak 
hasonló gondolataik, mert hasonlóak voltak a tapasztalataik az udvari életben, az ügyes-
kedés, boldogulás praktikáinak ismerete, az érvényesülés tudománya rokonítja ôket,  
de teljesen más személyiségek. Grassalkovich stílusa, nyelve száraz, racionális, puritán, 
nincs benne különösebb mûvészi igény, kulturális érdeklôdés, a vonzódás a könyvek,  
a tudomány világa iránt. 

Egy tehetséges, sikeres, józan gondolkodású ember fogalmazza meg gyakorlati ta-
pasztalatait az aforizma és a maxima mûfaji követelményeinek megfelelôen: röviden, tö-
mören, helyenként ösztönzôen, tanáccsal szolgálva. Jól értette korát, ismerte a korszel-
lemet, és a maga hasznára is tudta azt fordítani. A jobbágytól az udvari emberig sokféle 
társadalmi réteggel érintkezett, széles körbôl merítette emberismeretét. „Ha elmés em-
berekkel társalkodol, néha tanátsot kérj tôlük, mert kevélységek eszekben lévén, abban 
lészen nagy gyönyörûségek.” (OSZK III. 36.) Nem táplált illúziókat az emberi kapcsola-
tokról, a barátságról, szerelemrôl, erkölcsrôl. 

Az aforizmáknak egy nagy csoportja szól az udvari erkölcsrôl, a képmutatásról, a 
politikai életrôl. Grassalkovich különbséget tett a valódi viselkedés és a látszat között, 
s a valóságnál fontosabbnak tartotta a látszatot, a tettetést, a külsôségeket, ami alap-
ján megítélik az embert. Hûen kifejezte korának erkölcstelenségét és gátlástalanságát. 
Az ôszinte, nyílt magatartás vállalása helyett képmutatásra, hazug viselkedésre buzdí-
tott. „Látszatván meg-vetni azt, a’mit ohajtasz, bizonyosabbá teszed magadat annak 
megnyerésében.” (OSZK I. 25.) „Nem jó sokáig egy beszédet ûzni, hogy meg ne esmér-

32 Entz Géza: Barkóczy Ferenc gróf, a magyar barokk-kor nagy mecénása. In: Történetírás. Bp. 1939. 

167–187. – Entz Géza: Magyar fôpapok mûvészeti és mûveltségi tevékenysége a XVIII. században. Bp. 1943. 

Klny. a Regnum Egyháztörténeti Évkönyv 1942/43. évi Szekfû Gyula Emlékkönyvébôl. 

33 A Baltasar Gracián Udvari ember címû mûvébôl vett idézeteket Faludi Ferenc fordította. Faludi Fe-

renc: Prózai mûvei. Bp. 1991. I. 433., 439. Régi magyar prózai emlékek 8/1–2.

Grassalkovich Antal grófnál az írásbeliség csak a hivatalos levelezésekben, jelenté-
sekben, építési tervek véleményezésében, határperes akták kiállításában nyilvánult 
meg. Írt naplót (diarium) latinul 1744-ben háborús élményeirôl, de azt nem publiká-
lásra szánta: Diarium itineris mei in egressu et operationibus insurrectionalis militiae 
Hungaricae extra regnum. 31 A Beteges és unalmas gondolatai címû munka viszont 
kifejezetten a közlés szándékával íródott. Ez már a mû teljes címében is kifejezôdik: 
Gyaraki G. Grassalkovits Antal Magyar-országi Felséges Kamara Tanátsossának Bete-
ges és Únalmas Gondolati, Mellyeket A Magyar nyelv tudomány-Szeretôjének, Hazája 
Reménységének és Királlya nyugodalmának Felajánlott. A szerzô reméli, hogy könyve 
hazája fejlôdésére szolgál majd. A tudatos publikálás szándékát mutatja „Az Olvasóhoz” 
címû bevezetô szöveg is: „A könyveknek és az embereknek abban egy lévén a Sorsok, 
hogy mindeneknek nem tettzhetnek, ezen unalmas gondolatok is mást nem remélhet-
nek. De mivel beteges ember betegeskedésének gyümöltsei, úgy tettzik, mindenkoron 
inkább szánakodásra mint-sem rágalmazásra méltók lesznek”. Ebben az elôszóban is a 
nemesi irodalomszemlélet fejezôdik ki, mintegy bocsánatot kér azért, hogy irodalmi mû 
írására vetemedett. Az is lehet azonban, hogy az elutasító gesztus reflektálás azokra a 
korabeli barokk irodalmi alkotásokra, melyeket a mámor, a feldíszítés, a megaranyozás, 
az üres dekorativitás, a mély gondolatok hiánya jellemzett. 

A 18. századi nemesi fölfogás, mely szerint abnormális, deviáns, ha valaki firkálás-
sal tölti a drága idejét, Grassalkovich néhány aforizmájában is kifejezésre jut. „Verss 
csináloknak legjobb mesterségek a szép hazugságoknak ki gondolása, azért nem csuda: 
hogy némelly gaz erkölcsû emberek, azoktúl számtalan nyomtatott versekkel dicsértet-
tek, mert valóban a papirosnál nagyobb tûrésû állapot nincsen, a ki mindent magára 
irattny, s nyomtattattny ellszenved, a’ melly ezen unalmas könyvecskének is szerencséje, 
a’ ki másképpen olvastattny szerencséjét érdeme szerint soha sem remélhette volna.” (EK 
338.) „A’ bal erkölts néminemûképen Annya a’ jónak. Így a harag bátorságot okoz, az 
othon henyélés tanúlt embereket…” (OSZK II. 82.)

Grassalkovich Antal Barkóczy Ferencnek ajánlotta mûvét: „Méltóságos Fô Tisztelendô 
Gróf Úrnak Szalai Barkótzi Ferentznek Egri Püspöknek. Felséges Királyné Aszszonyúnk 
Valóságos, Belsô, Titkos Tanátsossának.” Gróf Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püs-
pök, majd esztergomi érsek kivételesen a magyar nyelvû irodalomnak is mecénása volt. 
Egy kis irodalmi kör alakult ki körülötte. Orczy Lôrinc az ô biztatására gyûjtötte ösz-
sze kéziratos verseit, Dévay András hozzá címezte „anyai nyelvünk dicsôségét” hirdetô 
ajánlását. Barkóczy adatta ki 1755-ben gróf Haller László máramarosi fôispán Fénelon-
fordítását. (Les aventures de Télémaque – Telemakus bujdosásának története). Ez a mû a 
korszak besztszellere volt, II. Rákóczi Ferencnek is kedvelt olvasmánya. Az egri püspök-
ségen Barkóczy nyomdát létesített a Roger nyomdászcsalád közremûködésével 1756-ban, 
melyet késôbb új székhelyére, Esztergomba költöztetett. Szinte évente nyomatott latin 

31 Závodszky Levente: A Grassalkovichok, i. m. 73. 
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Aforizmáinak túlnyomó többsége korhoz kötött, akadnak azonban örökérvényû, 
ma is aktuális, eredeti gondolatai. „Görögöket Demosthenes, Romaiakat Cicero, a’ 
mire akarták, reá beszéllették, most mind a’ kettô helyett vagyon a pénz.” (OSZK III. 
92.) „Nagy ember lévén, ne lakjál mindenkor a’ városban, hanem közel hozzája, mind 
azért, hogy meg-keressenek azok, a’ kiknek szükségek vagyon reád, mind pedig, hogy 
a’ tselekedetidre vigyázó és tzirkáló emberektül ment lehess, valamikor tettzik.” (OSZK 
IV. 76.) Akár ars poeticának is tekinthetjük a következô bölcsességet: „Minden ételnél 
jobban rágd-meg szavaidat, mert ételünket magunk gyomra emészti, de beszédinket 
mások ítílete.” (OSZK II. 99.)

Elítéli a léha életet, a lusta embereket, lenézi a gyönyörködtetô célzatú irodalmat, 
mert annak erkölcsromboló hatása van. „A’ henyelés az ember éltének meg-vesztegetése.” 
(OSZK II. 32.) Eszménye a realista, szélsôségektôl mentes, jó emberismerettel rendelkezô, 
a maga és környezete képességeit reálisan felmérô ember, aki körültekintôen építi fel kar-
rierjét, eligazodik a világban. Csak a biztos dolgokat kedveli, nem szereti a változást, a 
nyugtalanságot, az új dolgok hajszolását, a rendetlenséget, az oktalan kockáztatást, óva-
tos ember. „Az eszes ember kerüli az viszketeges ujságokat, hogy a’ régiekkel nyugoda-
lomban maradgyon.” (OSZK II. 17.) „Midôn valamire vagyódúnk magunkról megfelejt-
kezünk, és tsendes napjainkat a’ következendô nyughatatlanságnak fel-áldozzuk.” (OSZK 
II. 24.) „Bolondság nagy ok nélkül veszedelemben menni.” (OSZK II. 33.) Eszménye az 
udvari ember, de a leírt magatartásformák jellemzôek szélesebb társadalmi rétegekre és 
a korszakra általában is.

Bár aforizmái nem bírnak mûvészi értékkel, nyelvi kifejezéseiben nem rugaszkodik 
el a józan valóságtól, gondolatai mégis lehetôséget adnak arra, hogy jobban megismer-
jük Grassalkovich Antal mentalitását, világnézetét, közelebb kerüljünk személyiségéhez. 
Amit leírt, állított, azt egész életmûve hitelesítette, szavai mögött tettei, maradandó al-
kotásai (kastélyok, templomok) állnak aranyfedezetül. Kiemelésre érdemes a nyelvhasz-
nálatban is megnyilvánuló magyar öntudat, mellyel csatlakozott a magyar nyelv elter-
jesztésére irányuló csekély számú törekvéshez. Amikor a kor általános iránya inkább az 
elmagyartalanodás felé vezetett, ô a nemzeti mûveltség meghonosításán fáradozott.

Grassalkovich a hagyományos rendi felfogás híve volt a felvilágosult abszolutista 
felfogással szemben. E kétféle felfogás az 1764/65-i országgyûlésen konfrontálódott a 
legpregnánsabban. Grassalkovich a feudális rendi érdekeket védelmezô gróf Batthyány 
Lajos nádor és gróf Barkóczy Ferenc esztergomi érsek oldalán állt. Noha a késô barokk 
kor rendi álláspontjának híve volt Grassalkovich, mégis az ôt jellemzô tulajdonságok: a 
józan értelem és hasznos emberség felvilágosult személyiséggé tették. A nemzeti öntudat 
jegyében magyar nyelven írott irodalmi mûvével már a hazai felvilágosodás öntudatlan 
elôkészítôi közé sorolható. 

tessünk, és magúnknak irigyeket és ellenségeket ne szerezzünk.” (OSZK I. 90.) „Nálad-
nál nagyobbakat, vagy Elöl-járóidat, ne rágalmazzad, mert ezeknek vagyon módgyok a’ 
bosszú-állásban.” (OSZK I. 92.) „Midôn a Királynak, vagy valamely Urasságnak valaki-
hez szûnik kegyessége, szûnik azonnal ahoz az Udvariaké is.” (OSZK I. 93.) „Vigyázva 
kell az alább valókkal társalkodni, mivel ezek a’ társalkodásban könnyen el-felejtkezvén 
magokrúl, módot tartani nem tudnak.” (OSZK II. 4.) „Valamint a’ fellyebb-valókkal való 
társalkodásunkért betsültetünk, úgy az alábbvalókkal-valóért meg-vettetünk.” (OSZK II. 
5.) „Hízelkedés sokasíttya számát, és kedvelteti, az udvariakat.” (OSZK II. 28.) „Aki meg-
érdemli, parantsollyad hogy meg-bûntessék, de a bûntetést te ne szemléllyed, hogy ke-
gyetlennek ne tartassál.” (OSZK IV. 64.) „Soha se panaszolkodgyál, máskülönben magad 
magadat el-árúlod, hogy vagy jó baratid, vagy a szerentse, teged el-hagyott, és irigyeidet 
ez által nagyon meg-vigasztalod.” (OSZK IV. 66.) „Igen tanátsos, hogy ha te felôled akár 
jó baratod, akár ellenséged izetlen szót szóllott, szemekre ne hánnyad, hanem mintha 
nem tudnád úgy tettesd magadat.” (OSZK IV. 85.)

Valóságos gyakorlati erkölcstanát adta az elôrejutásnak, az érvényesülésnek: „Fellyebb 
valóinknál, kikre szükségünk vagyon, tudni magúnkat szükségeseknek tenni, leg-fôbb 
mesterség.” (OSZK II. 3.) „Nagy embereknek tulajdona, hogy minden történeteket ma-
gok ditsôségére és magasztalására magyarázzanak, valamint a szerelmesek.” (OSZK I. 
29.) „Ritkán eszünk szerint, hanem mások példája szerint élünk.” (OSZK I. 62.) „Udvar-
ba menni, és annak tsinnyát nem tudni, annyit tészen, mint a’ nagy tengeren kormány 
tartó, és evezô nélkül hajózni.” (OSZK IV. 95.) Tudott tanácsot adni az uralkodónak: 

„Akkor könnyû ujságot bevinni a’ Birodalomban, midôn egyenetlenség vagyon a’ nép kö-
zött. Könnyen be-veszi a’ meghasonlott népnek része az Ujságot, és hogy nyugodalmasan 
ellyen, a’ más rész is, lassanként, lassanként reá adgya magát.” (OSZK I. 5.) „Tanátsos a’ 
Királyoknak Birodalmok nagyobbitására utat mutatni, mert így új módgyok lévén sze-
rezhetni, nem kintelenittetnek mindenkoron tsak egy országot préselni, és fejni.” (OSZK 
I. 6.) „Mennyivel nyomorúltabbak az emberek, annyival könnyebb velek bánni, mivel 
annyival alázatosabbak, és serénnyebbek.” (OSZK I. 80.) „Jeles kérdés: Jobb-e? hogy az 
alattad lévôk szeressenek, vagy féllyenek tôled? Mind a’ kettôt kell ohajtanod, de mind a’ 
kettôt nehéz meg-nyerni. Gyakran a ’ félelem hasznosabb, mert többire az alattad valók 
hálá adatlanok, álhatatlanok, ravaszok, veszedelmektül fútók, nyerességre ásítók, kiknél 
hasznos a’ fenyíték.” (OSZK I. 51.) 

Használt idônként képeket, hasonlatokat, metaforákat, a barokk irodalomban divatos, 
merész és elmés retorikai fogással alkotott concettokat, szellemes csattanókat, de nem 
rendelkezett túl nagy leleménnyel ezen a téren. „Ifiak tanáttsa hasonló a’ ki nem forrott 
borhoz, melynek édesebb az íze, de több a sepreje, kedvesebb a’ szájnak, de ártalmasabb a’ 
gyomornak.” (OSZK IV. 62.) „Sok emberek nem nézhetik azokat a’ kik által elöl-mentek, 
okúl adván: hogy midôn már az épület el-készittetik, el-kell hányni az állásokat, egyéb 
aránt el-veszti az épület ékességét.” (OSZK II. 93.) „A’ napot a felyhôk, az észt pedig a’ 
heves indúlatok homalyosittyák.” (OSZK III. 98.)
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Grassalkovich herceg színháza Gödöllôn, lehet, hogy éppen ez keltette föl Kelemen Lász-
ló érdeklôdését a színházi szakma iránt.

Mivel II. és III. Grassalkovich inkább külföldön tartózkodott, keveset volt Gödöllôn, 
ezért az uradalmi tisztviselôkre hárult nemcsak a birtok irányítása, de a kastélytulajdonos 
képviselete is. A hivatalnokok rendszeresen megjelentek a jelesebb egyházi és világi ese-
ményeken: évnyitó és évzáró ünnepély a felekezeti iskolákban, mûkedvelô színielôadások, 
bálok, hangversenyek. Fennmaradt egy mûkedvelô elôadás színlapja, mely szerint Kisfalu-
dy Károly Három egyszerre címû egyfelvonásosát mutatták be. Kisfaludy Károly 1829-ben 
Széchenyi szellemében írta ezt a darabot, melyben támadta a rendi fensôbbségtudatot, a 
származáson alapuló gôgöt. A da-
rab egyik szerepét a Petôfi szívét 
is meghódító Mednyánszky Berta 
kisasszony alakította, s rajta kívül 
még három Mednyánszky vállalt 
szerepet az elôadásban.40 Az édes-
apa, Mednyánszky János jószág-
kormányzója volt az uradalomnak. 
Az inspektor (intézô) az uradalom 
elsô számú tisztviselôjének szá-
mított. Ô irányította az uradalom 
egész üzemét általában az uraság 
utasításai szerint, az abszentizmus 
idején azonban a saját elgondolása 
alapján. Munkaköre szerteágazó 
volt: üzemtervet készített, azt vég-
rehajttatta az ispánokkal, ô értéke-
sítette a terményt és az állatokat, 
neki kellett behajtania a jövedelmeket. Ô látta el borral az uraság kocsmáit, felülvizsgálta 
az uradalom épületeit, leltárt készített róluk, elvégeztette a szükséges javításokat. Termé-
szetesen a javadalmazása is neki volt a legmagasabb.41 Mednyánszky Berta hazafiságból 
is példát mutatott az 1848–1849-es szabadságharc idején, az egyik szemtanú dicsérte a 
kastélyban berendezett kórodában tevékenykedô „lelkes honleány”-t, aki forró részvéttel 
viseltetett a szenvedôk iránt.42 

Az uradalmi tisztviselôk iskolázott, jól képzett, mûvelt emberek voltak, s anyagi meg-
becsültségük is lehetôvé tette, hogy igényeiknek megfelelô módon éljenek. Viszonylag 

40 GVM TD 2002.20.1

41 Wellmann Imre: A gödöllôi Grassalkovich-uradalom gazdálkodása. Bp. 1933. 119., 170–171. 

42 Kisbéri László: Gödöllôi napjaim. (Majus 28. 1849.) In: Marczius tizenötödike. 1849. Május 30. 138. 

Az uradalom mûvelôdéstörténeti szerepe

Grassalkovich II. Antal édesanyjának 1781-ben bekövetkezett halála után átalakításokat 
végzett a gödöllôi kastélyon és színházat építtetett a déli szárnyban.34 Újabb kulturális 
létesítménnyel bôvült a kastély és Gödöllô. Természetesen ezt csak a hercegi család  
és szûkebb környezete élvezte alkalmanként, általában amikor a nyári hónapokat 
Gödöllôn töltötték. Pesti, budai, gyôri társulatok vendégszerepeltek a gödöllôi teát-
rumban. Johann Peter Mayer, Franz Jakob Scherzer és Philipp Berndt vezette a herceg 

gödöllôi színházát.35 A herceg saját zenekart tartott 
fenn. Grassalkovich III. Antal pedig azzal írta be  
nevét a magyar mûvelôdéstörténetbe, hogy a 19. szá-
zad elején telket adományozott a Magyar Nemzeti 
Múzeum számára.36

Sok neves személyiségnek volt köze az uradalom-
hoz, vagy úgy, hogy a szülôk ott dolgoztak uradal-
mi tisztviselôként, vagy úgy, hogy ôk maguk voltak 
egy ideig az uradalom alkalmazottai. Gödöllôn szü-
letett Török Ignác (1795–1849) honvéd tábornok, 
aradi vértanú, akinek az édesapja a Grassalkovich-
uradalomban volt kasznár, számvevô, adószedô.37 
Ugyancsak gödöllôi születésû Kovacsóczy Mihály 
(1801–1846) író, publicista, az elsô magyar napilap 
megteremtôje, akinek a nagyapja, Foltin (Foltényi) 
János (1722–1799) különbözô beosztásokban dolgo-
zott az uradalomban.38 Kelemen László (1760–1814), 
a késôbbi színész, színigazgató, 1788-ban a gödöllôi 
Grassalkovich-uradalom ügyészeként kezdte pá-
lyafutását, és itt dolgozott mindaddig, amíg 1790-
ben színésznek nem állt.39 Akkor már mûködött a 

34 Varga Kálmán: A gödöllôi kastély évszázadai. Bp. 2000. 35. – Staud Géza: Magyar kastélyszínházak. 

Bp. 1963. II. – Kosáry Domokos: Mûvelôdés…, i. m. 679. 

35 Lám Frigyes: A gyôri német színészet története (1742–1885) Gyôr, 1938. 19., 28. 

36 Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867). Bp. 2002. 22. Elômunkálatok Pest megye 

monográfiájához 3. 

37 Györe Zoltán: Gödöllô lakosságának leszármazási rendje az anyakönyvek alapján, a kezdetektôl 1906. 

december 31-ig. Gödöllô, 1996. Kézirat. GVM A 2002.94.1-6. Róm. kat. 768.

38 Györe Zoltán i. m. Róm. kat. 480., 859., Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal, i. m. 59. 

39 Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Szeged, 1992. 143. 
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honvéd tábornok, aradi vértanú szobra  

(Tóth Béla alkotása, 1995) a róla elnevezett 

gimnázium épülete elôtt

Az elôadás színlapja, amelyen  

Mednyánszky Berta kisasszony is szerepelt



megnyitóra darabot, amely aztán Beethoven zenéjével nagy sikert aratott. Természetesen 
Fuzovits János németül is olvashatta Kotzebue drámai mûveit, melyek 1828–1829-ben 
jelentek meg összesen 44 kötetben. Szerepel könytárában Fessler Ignác Aurél tízkötetes 
Magyarország története is, amely szintén németül íródott, és máig nem fordították le 
magyarra vagy J. G. Elsner munkája: Ungarn, durchreiset, beurtheilet und beschrieben. 
I-II. Leipzig, 1840. A világirodalomból Shakespeare (36 kötet), Schiller (37 kötet) 
Az ezeregyéjszaka meséi, a Don Quijote és Rousseau mûvei emelendôk ki. A magyar 
munkák közül Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Szigligeti Ede, Jósika Miklós könyvei, 
Fényes Elek Magyarország leírása címû mûve, Márton József (1771–1840) német szó-
tára alkotta a könyvállományt. A könyvek egy részét Bartal János ügyész és Sztregovai 
János református tanító vásárolta meg. Bartal János dédunokája, Hegedûs László, aki 
örökölte a dédnagyapa könyvtárát, így írja le a Fuzovits gazdatiszttôl származó köteteket: 

„A legkülönbözôbb mûvek egyforma zöld vászonkötésben, egyforma piros bôrnégyszög 
a kérgükön arany kerettel és benne 
nagy, díszes F betûvel. (…) Egy teljes 
Shakespeare-sort a Premontrei Gimná-
ziumnak ajándékoztam a 40-es évek-
ben, Goethét, Schiller egyetlen prózai 
mûvét (A 30 éves háború) és más ilyet 
egy barátomnak adtam. Négy hatalmas 
kötet magyar-latin-német szótárt an-
tikvár vette meg. Ha egy gazdatisztnek 
ennyi volt, akkor a jószágkormányzó 
Mednyánszkynak nyilván még több…”47

A canonica visitatiok jóvoltából há-
rom könyvlajstrom maradt fenn: kettô 
a katolikus parókia könyveinek listáját 
tartalmazza 1818-ból és 1838-ból, egy 
pedig a gödöllôi katolikus pap (admi-
nisztrátor) saját könyveit sorolja föl 
az 1838. évben. 1818-ban 14 könyvet, 
1838-ban 25 könyvet vettek listába a pa-
rókián, az adminisztrátor magánkönyv-
tárában pedig 28 könyvet. A parókián 
ugyanaz a 12 alapkönyv található meg 
1818-ban és 1838-ban is, feltehetôen az 
1611. évi nagyszombati fôegyházmegyei 
zsinat elôírásának köszönhetôen, mely 

47 Hegedûs László: Könyvtárak Gödöllôn. Kézirat. 1986. GVM A 99.62.1.

gazdag tárgyi és dokumentum 
anyag maradt Bartal János után,43 
aki 1843-tól 1870-ig a gödöllôi és 
hatvani uradalom ügyésze volt, 
és a változó tulajdonosok elle-
nére hosszú idôn át megtartotta 
tisztségét. A mezôváros központ-
jában kétszintes, klasszicista 
stílusú, uradalmi házban laktak, 
melyet késôbb meg is vásároltak. 
A gazdagon berendezett, festmé-
nyekkel, metszetekkel díszített, 

boltíves, tágas szobák, a házhoz tartozó kert és lugas adta a család életének szûkebb 
helyszínét. A hagyatékban fennmaradt számlák sokasága a helyi kereskedôk és iparo-
sok mûködésérôl ad információt.44 Bartal János felesége járatta a Honderü (1843–1848) 
címû lapot.45 Az Emich Gusztáv kiadásában divatmelléklettel megjelenô szépirodalmi és 
mûvészeti lap fô erôssége a színvonalas szépirodalom volt. A munkatársai közé tartozott 
Vörösmarty Mihály és Petôfi is írt bele 1844-ben. 

Uradalmi tisztviselô volt Fuzovits János alszámvevô is, aki örökös nélkül halálozott el 
1858. szeptember 1-jén, ezért hagyatékát elárverezték. Bartal János ügyész iratai között 
fennmaradt az árverési lista,46 ami nemcsak az elárverezett tételeket tünteti föl, hanem 
azokat a személyeket is, akik megvásárolták a tárgyakat. A lista alapján tájékozódhatunk 
az uradalmi tisztviselôk életmódjáról, kulturális érdeklôdésérôl, mûveltségi színvonalá-
ról. Íróasztala, könyvalmárioma és több mint 300 kötetes könyvtára értelmiségi életmód-
ra enged következtetni. A legfeltûnôbb, hogy a 300 kötetbôl 120 Kotzebue-mû. August 
Kotzebue (1761–1819) német drámaíró korának legsikeresebb és legtermékenyebb szín-
padi szerzôje volt: 211 polgári drámát, történelmi tragédiát és lovagdrámát írt. Magyar-
országon 1834–1836-ban és 1839-ben 20 kötetet adtak ki mûveibôl magyar fordításban 
Kotzebue Ágost jelesebb színdarabjai címmel. Többször kiadták magyar fordításban az 
ifjúság számára írt történeteit is. Nagyon népszerû szerzô volt Magyarországon, ami-
kor megnyitották az új nagy pesti német színházat 1812-ben, akkor is tôle rendeltek a 

43 Farkas József: A Gödöllôi Városi Múzeum birtokában lévô levéltári iratok és azok rendezése. In: Levél-

tári Szemle, 2002. 2. sz. 18–26. – Czeglédi Noémi: Levéltári hagyaték a Gödöllôi Városi Múzeumban. In: 

Magyar Múzeumok, 2003. 1. sz. 30–31. 

44 Czeglédi Noémi: Egy ügyész élete a XIX. századi gödöllôi uradalomban. In: Kerényi B. Eszter (szerk.): 

A Sina család Magyarországon. Tanulmányok. Gödöllô, 2004. 57–62. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 6. 

45 Az elôfizetési nyugta: GVM TD 2002.21.1.

46 A volt Grassalkovich-uradalom (Gödöllô-Hatvan) ügyészének (Bartal János) vegyes iratai 1848–1869. 

GVM 11. doboz.
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emlékeirôl és országgyûlési beszédei is megjelentek.50 Hasonló mozzanatokat fedezhe-
tünk föl Ivánka és Fényes Elek (1807–1876) statisztikai és földrajzi író pályafutásában. 
Ô is részt vett az 1848–1849-es szabadságharcban, ezért Világos után menekülnie kellett. 
Egy ideig szülôfalujában, Csokajon és Gödöllôn bujdosott. Majd önként feladta magát, 
néhány hónapos börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után Gödöllôn gazdálkodott, az 
Antalhegyen volt szôlôje és tanyája. Majd eladta birtokát és Pestre költözött 1854-ben.51 

A Grassalkovichok az irodalomban

Grassalkovich I. Antal szándéka ellenére alanya volt számos gúnyversnek, a korban diva-
tos, durva hangnemû, személyeskedô és kéziratban rendszerint az országgyûlésen vagy 
egyéb nagygyûléseken osztogatott, hatásosan terjesztett paszkvillusnak. Az 1764. évi 
országgyûlésen a Majd kétségbe esett hazának siralma címû gúnyiratot terjesztették róla:

Camarae Praeses Ur Grassalkovich frater
Már régen pokolban készen vár a Crater.

Kárt teszel mindennek kinek csak kárt tehetsz
Elhuzod, ahol csak legkisebbet vehetsz.

Álnok vagy ültödben, álnok állásodban
Csalárd lefektedben, csalárd járásodban.

Jól megnézd éltedben a kékelô eget
Mert belôle nem látod soha a sereget
Pokolban adnak rád tüzes köpönyeget.52 

Egy anekdota szerint egy alkalommal Grassalkovich megkérte Hangay hatvani kapu-
cinus atyát, hogy készítsen egy verset gödöllôi kastélyáról. Az elkészült disztichon nem 
volt nagyon hízelgô:  

Congeries lapidum multis congesta rapinis
Corruet, et raptas alter habebit opes.
Kôhalmaz vétkes rablással gyûjtve rakásra
Összerogy és idegen bírja rabolt javait.

50 Ivánka Imre: A magyar hadsereg, mint szervezendônek képzelve. Pest, 1861., Gôzhajózás a magyar 

Dunán tájékozásul. Pest, 1862., Négyhavi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 június végétôl október 

végéig. Bp., 1981., Báró Eötvös József, Kubinyi Ferenc és Ivánka Imre országgyûlési beszédeik. Pest, 1861.

51 Fényes Elek. Vasárnapi Ujság 1855. okt. 7. 40. sz.; Hegedûs László: Fotózás Gödöllôn, valamint 

gödöllôi fotóemlékek. 1981–1982. Kézirat. GVM A 93.101.1. 

52 Závodszky Levente: A Grassalkovichok, i. m. 65–83. 

arra kötelezte a plébánosokat, hogy haláluk után egyházukra, plébániájukra hagyják köny-
veiket.48 A papi inventáriumban található a Biblia latin fordításban (1750-es bécsi kiadás), 
a Káldi-féle magyar Biblia (Nagyszombat 1732), Pázmány Péter Ünnepi s vasárnapi pré-
dikációk címû könyve (Nagyszombat, 1695), François Julien Dallen: A Római Katholika 
Tudomány igazsága. Nagyszombat, 1814. és így tovább. Vannak olyan könyvek, amelyek 
a parókián is megvannak, meg az adminisztrátornál is: például Pichler Jus Canonicuma 
(Wirtyburg, 1752), Gabriel Antoine: Universa Theologia Moralis címû mûve (Bécs, 1776) 
vagy Joan B. Lang: Institutiones Catechetica Germanica Diamante 1805-ös, immár az 
ötödik kiadást megért könyve. Az 1838-as 25 tételes parókiális listán szerepel Werbôczy 
István Hármaskönyve (1763-as nagyszombati kiadás) és egy Kovács nevû szerzô Értekezés 
a himlôrül címû Pesten 1822-ben kiadott könyve.49 Összességében tehát egyháztörténeti 

és jogi kiadványokat tartalmazott a katoli-
kus pap hivatalos és privát könyvtára. 

Máriabesnyôn élt Ivánka Imre (1818–
1896) 1848-as honvéd ezredes, politikus 
is, aki fontos szerepet játszott az 1848–
1849-es szabadságharcban és különösen 
a pákozdi csatában. Miután 1850-ben 
császári kegyelemmel szabadult rabsá-
gából, besnyôi birtokán telepedett le és 
gazdálkodással foglalkozott. 1865-tôl 
1895-ig tagja volt a képviselôháznak. 
Részt vett a korszak gazdasági moz-
galmaiban is, egyik alapítója volt az 
elsô magyar dunagôzhajózási társaság-
nak, több éven át a Vöröskereszt Egylet 
igazgatójaként mûködött. Létrehozta a 
Gödöllôvidéki Borászati Szövetkezetet. 
Besnyôn halt meg, és ott van eltemetve, 
mivel a magyarországi szabadkômûvesek 
nagymestere volt, mauzóleuma a temetô-
árkon kívül áll. Könyvet publikált a 
had sereg szervezésének kérdéseirôl, a 
dunai gôzhajózásról, szabadságharcos 

48 Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektôl 1730-ig. Bp. 1998. 155. 

49 Elenchus Librorum Bibliotheca Parochialis Gedellô ad Districtum eiusdem Nominis Anno 1818 

conscriptus. Michael Vaiszkopf adminisztrátorsága idején. Ezt a listát egy 1878-as másolat alapján ismer-

jük. VPL Acta Parochiarum Gödöllô 1878. – Elenchus Librorum Ecclesiae Parochialis Gedellô és Elenchus 

Librorum Curato Gedellôensis propriorum. Canonica visitatio 1838. GVM TD 2006.66.1. 53. p., 58. p.
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Grassalkovich I. Antal 1771. december 1-jén halt meg. Elôször a gödöllôi kastély-
ban készítettek neki ravatalt, majd amikor Pozsonyból megérkezett fia és menye, akkor 
Máriabesnyôre vitték, és az altemplomban ravatalozták fel. December 12-én temették el, 
gróf Esterházy Károly, egri érsek mondott gyászmisét, majd megáldotta a gróf rézkopor-
sóját, melyet az altemplom melletti családi kriptában helyeztek el. A koporsóra helyezett 
ezüst lemezre Szlávy Pálnak, a magyar királyi udvari kamara tanácsosának, királyi jog-
ügyigazgatónak a latin nyelvû versét vésték:

Qui Tibi Diva Parens, Sacram hanc erexerat Aedem:
Optat sub Pedibus posse iacere tuis.
Ille dum vixit, fuerat Tua Gloria Curae:
Esto nunc Illi Virgo Maria Salus.

Égi Anyánk, aki Néked e szent hajlékot emelte,
Lábad elôtt óhajt lelni örök pihenôt.
A Te dicsôséged hordozta szivében, amíg élt,
Légy Szûz Mária most néki örök menedék.

(Fordította: Sík Sándor)

A grófhoz méltó módon zajlott le a temetés, a szertartás mégis szerénynek mondha-
tó a késôbbi gyászünnepséghez – exequiákhoz – képest. Két hónappal a temetés után a 
besnyôi felsô templomban egy óriási ravatalt emeltek. A besnyôi Historia Domus leírása 
szerint két hétig tartott a hatalmas és agyondíszített ravatal elkészítése, és Bartal Ince 
kapucinus szerzetes magyar fordításában és összefoglalásában a következôképpen nézett 
ki: „Alulról négy lépcsô vezetett a másfél ölnyi magas oldalfalakhoz, amelyekre felírások 
és szimbolikus képek voltak függesztve. Az oldalfalakról nyolc magas, kúpban végzôdô 
oszlop emelkedett ki, melyet négy fehér, síró alakot ábrázoló szobor vett körül, a négy 
sarokban négy gyászoló angyal ült, a megboldogult gróf kitüntetéseit tartva. Az oszlopok 
között hosszúkás halom emelkedett ki s erre volt helyezve az aranycsipkés fekete bársony-
ba vont koporsó. A koporsó egyik oldalát a grófnak, a másikat a grófnônek frígiai arany-
hímzéssel készített családi címere díszítette. Maga a ravatal aranyerekkel átjárt szürke 
márványutánzat volt. Az oszlopfôkön körös-körül ki voltak aggatva a gróf fegyverei, me-
lyekkel részt vett a sziléziai hadjáratban, a koporsó tetejére pedig a gróf képét helyezték, 
mely egész a templom mennyezetéig ért. A ravatalon hétszáz viaszgyertya égett.”55 Már a 
700 gyertyából is következtethetünk a ravatal monumentális voltára. Ámon József pesti 

55 Bartal Ince: Máriabesnyô története, i. m. 30–31. Hogy el tudjunk képzelni egy ilyen díszes barokk 

ravatalt, ahhoz segít Gode Lajos: Esterházy József egykori castrum dolorisa. Kismarton (Eisenstadt). 1748. 

In.: Aggházy Mária: A barokk szobrászat…, i. m. III. CXXVIII. kép. 

A szerzetes késôbb módosította a verset, de valószínûleg már nem tudott változtatni a 
kegyvesztettségén, melyet az elsô változattal vívott ki a grófnál.

Congeries lapidum multo congesta labore
Nec ruet, nec istas alter habebit opes.
Kôhalmaz sok fáradsággal gyûjtve rakásra
Megmarad és idegen nem lesz a birtokosa.53 

Baranyi László, aki Nógrád vármegye fôjegyzôjének patvaristájaként, 22 éves korában 
vett részt a fogadáson, Heverés párnája címû verses önéletrajzában számolt be a királynô 
gödöllôi látogatásáról:

Vóltam Patvarista Darvas József Urnál
Nógrád Vármegyei Fô Nótáriusnál
Ezer hét-száz negyven kilentzben, ötvenben
S véle a Diaetán melly volt ötven-egyben
A hol Grasalkovits a Gróf és Fô Ispán
Meg engedvén lettem Jurassor a Táblán
Itt létemben történt, Király engedelmes
A Nagy Therésia leve oly kegyelmes
Gödöllôbe le-jött mulatni Felségét
S itt nézte örömmel Magyari Hivségét.
Ott is vatsorála, de mi több meg hála,
Más nap a Gazdától mosolygón el-vála
Melly Solemnitásra Fô Ispány ki nyervén
Hogy Test ôrzô légyen Nógrád sátort vervén
Ennek Fô Nemessi az Ételt fel-vették
Felséges Asszonyunk Asztalára tették
Kiknek száma közzé hogy már jegyeztettem,
Az étket hordani és is segitettem.54

A Grassalkovichok temetése, de különösen az elsô Antalé, az egyházi propaganda és 
reprezentáció megnyilvánulásának kitûnô alkalmai voltak. A barokk korra jellemzô szín-
padias pompával zajlottak ezek a gyászszertartások, amelyek valóságos képzômûvészeti, 
irodalmi és szónoklati remekmûvekbôl megkomponált elôadások formáját öltötték. A te-
metési szertartások részletes leírását a kastélykápolna és a máriabesnyôi kapucinusok 
Historia Domusából ismerhetjük. 

53 Odrobenyák János: Gödöllô hajdan és most, i. m. 62. 

54 Baranyi László: Heverés párnája az az A’ki nem munkálkodik ne is egyék. Diószeg, 1789. 15–16. 
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Ezen a napon összesen 100 misét mutattak be a gróf tiszteletére a hivatalos rekviemen 
kívül a besnyôi alsó- és felsô templomban. A szertartás végeztével a magas rangú vendé-
gek a kastélyba mentek ebédre, a papokat, barátokat pedig a kapucinus kolostor refektóri-
umában látták vendégül, hetvenöten ültek az asztalnál. A kocsisokról és a vendéglovakról 
a hétháziak gondoskodtak. 

Másnap folytatódott a gyászünnepség a gödöllôi, hatvani uradalom tisztjeinek és al-
kalmazottainak részvételével. Délután azonban, mivel másnap vasárnap volt, leszedték 
a templom falairól a fekete posztót, a ravatal állt még egy hétig, aztán odaajándékoz-
ták a pesti szentferencrendieknek. Az egész gyászünnepély egy monumentális színházi 
elôadásra emlékeztetett, a templom falait beborító fekete posztó, a ravatalt körülvevô 
oszlopok, szobrok, a gróf kitüntetései és fegyverei, az ôt ábrázoló képek adták a díszletet, 
a ravatal volt a színpad és Migazzi Kristóf érsek a fôszereplô. A ravatalon, oltárokon és 
padokban elhelyezett feliratokat és szimbolikus rajzokat a nép elvitte emlékbe, így nem 
ôrzôdött meg az utókor számára. Bartha István gyászbeszédének nyomtatott változatából 
azonban még a Gödöllôi Városi Múzeum is rendelkezik egy példánnyal. 

A budai Landerer nyomdában készült kiadvány 40 oldalas.57 A szónoklat tele van la-
tin idézetekkel, melyeknek magyar fordítását is rögtön megadja a szónok, ráadásul a ki-
adványban lapszélen az idézet forrását is megjelölte. Senecát, Szent Ágostont, Platont 
idézi gyakran, de a legtöbb gondolatot a Bibliából meríti. A beszéd logikai menete a 
következôképpen foglalható össze: Isten azt mondja a tízparancsolatban, hogy tiszteld 
apádat és anyádat, az Isten után rögtön a szülôk tiszteletére szólít fel. Tehát ez fontos 
dolog. A szónok még három idézettel is alátámasztja, hogy ez mennyire jelentôs erkölcsi 
követelmény, Szent Ágoston, a bölcs Platon és Szent Pál is azt mondta, hogy tiszteljük 
a szüleinket. „Szent Isten! – kiált fel a szónok – melly derekasan szívébe óltotta ezt az 
üdvösséges leczkét ez a’ Méltóságos Gróff…” Mivel bizonyítja a kanonok, hogy a gróf va-
lóban becsülte a szüleit a tízparancsolat szellemében? Semmivel. A gróf többször állította 
barátainak, hogy soha nem ártott a szüleinek. Ez elegendô ok a felmagasztalásra.

A szónok barokkos túlzásokba esik, amikor hat oldalon keresztül – bevezetésképpen –  
csak feladatának, a gyászbeszéd elkészítésének nehézségeirôl értekezik: „Én ugyán ha  
a kép meczést érteném, s máskülömben is ha tehetségembe állana, ennek a Nagy Ke-
resztes Vitéznek ábrázattyát nem márvány oszlopra, nem érczre, ezüstre, aranyra, vagy 

57 Halottas dicséret, mellyet néhai méltóságos, és nagyságos Gyaraki Gróff Grassalkovics Antal, Szent 

Istvány apostoli király rendének nagy keresztes vitéze, felséges koronás királyné asszonyúnk valóságos, 

belsô titkos tanácsossa, tekéntetes nemes Nógrád Vár-megyének fôispánnya, a’ felséges magyar királyi 

tár-háznak elô-járója, felséges országló fejedelmünknek fô-lovász mestere utólsó el-takaritása alkal-

matosságával, Besnyôn, Szerafikus Sz. Ferencz Kapucinus Szerzetes-fiai Templomában mondott Barta 

Itvány Sz. Imre Apátura Egri Kanonok, és a’ Tekéntetes Királyi Törvényes Táblának egyik Tagja, 1772. 

Esztendôben, Bôjt Elô Havának utólsó napján. Budán, Nyomtattatott Istenben boldogúlt Landerer Ferentz 

Maradéki betûivel. GVM H 127. 

festômûvész készítette a ravatalra, mellékoltárokra és a szószékre helyezett 16 szimboli-
kus képet. A latin nyelvû, verses feliratok – összesen 116 verssor – szerzôje Horányi Elek 
kegyesrendi teológiai tanár volt. 

A rajzok és feliratok, a fényûzô külsôségek Grassalkovich Antal életének méltatását 
szolgálták. Ám nem csupán azt, hanem az itt maradottakhoz, a gyászoló közönséghez is 
szóltak. Céltudatos üzeneteket fogalmaztak meg, a földi élet átmenetiségét, ideiglenessé-
gét, az örökkévalóság vonzó erejét hangsúlyozva arra buzdítottak, hogy az élô emberek 
is, akik csak zarándokok ezen a földön, készüljenek az örök életre. A feliratok közvetlenül 
megszólították a gyászoló közönséget, és cselekvésre ösztönöztek. 

Megérett az örökkévalóságra, melyre már életében készült,
Oly könnyen elköltözött, mintha csak lakóhelyét változtatta volna.
Sôt nem is változtatta, csak elment, ahová készült menni.
Te is, földi zarándok, készülj az örökkévalóságra,
S kívánom, hogy ne mint vendég, de mint örökös juss oda. 
Ezt vedd tudomásul és ha e hamvaknak,
E nagy lélek maradványainak megadtad a kellô tiszteletet, eredj!56

A színpadias pompával megrendezett gyász-
ünnepély 1772. február 28-án pénteken kezdôdött 
magas rangú vendégek részvételével. Már reg-
gel 8 órakor meggyújtották a ravatalon mind a 
700 gyertyát. Gróf Migazzi Kristóf, bécsi érsek, 
a váci egyházmegye apostoli adminisztrátora, 
Grassalkovich Antal jó barátja, aki bécsi tartóz-
kodása miatt nem tudott jelen lenni a gróf teme-
tésén, ünnepélyes rekviemet mondott Liberával, 
azaz halotti könyörgéssel. A mise alatt pesti ze-
nészek játszottak. A mise után Bartha István, egri 
apátkanonok, a királyi ítélôtábla prelátusa a szó-
széken magyar nyelvû gyászbeszédben méltatta 
az elhunyt érdemeit. Ezután még egy mise kö-
vetkezett, melyet a kalocsai érsek celebrált, mely-
nek végeztével Pittroff Károly József, Szent Zsig-
mondról nevezett prépost, a keresztes lovagrend 
tagja tartott német nyelvû gyászbeszédet. Mind-
két szónok beszédét nyomtatott formában osz-
tották szét a hallgatóságnak a szentbeszéd alatt. 

56 Bartal Ince: Máriabesnyô története, i. m. 31. 

34 35

Grassalkovich I. Antal Halottas dicsérete



és halálának 30. napján. A november 29-én tartott gyászszertartáson a hercegasszony 
kérésére Holló Mihály mondta a gyászbeszédet. Holló Mihály a kastélykápolna adminiszt-
rátora volt 1835. december 29-tôl 1842. január 15-ig.60 Az ô gyászbeszéde is megjelent 
nyomtatásban.61 Ez csak 14 oldalas szöveg, de ennek felét is a bibliai idézetekre alapo-
zott, költôien megfogalmazott, egyoldalas körmondatokból felépített és kérdésekkel ta-
golt, nagy általánosságokat tartalmazó szöveg teszi ki. A szöveg többi részében viszont 
konkrét és pontos adatok találhatók Grassalkovich III. Antalról, életének állomásairól, 
jócselekedeteirôl, kitüntetéseirôl és olyan fontos történelmi eseményekrôl, mint a szent 
korona kétszeri gödöllôi tartózkodása a napóleoni háborúk alatt. 

A Grassalkovichok és a róluk szóló legendák, történetek tovább éltek, és még késôbb is 
megihlették az írókat. Zilahy Lajos a 20. század elején írt egy darabot Grassalkovics (sic!) 
címmel. Az egyfelvonásos vígjátékot 1924-ben és 1941-ben játszották a Nemzeti Színház 
Kamaraszínházában Hevesi Sándor és Németh Antal rendezésében. Az 1800 körül játszó-
dó darab Grassalkovich III. Antal herceget gazdagnak és sznobnak mutatja be.62

60 Gödöllôi Historia Domus I. köt.

61 Gyász beszéd mellyet néhai fô méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal római szent birodalmi herczeg, 

Gedellô vára, Hatvan, Döbrô, Kompolt, Baja, Komjáth, Ivány uradalmak örökös ura, Szent István király 

jeles rendének, nagy keresztes vitéze, cs. kir. belsô titkos tanácsos, ’s kamarás és tekintetes nemes Csong-

rád vármegye fô ispánja elhunytának harminczadik napján a’ gedellôi vár-templomban 1841-ik év mind-

szent hava 29-kén bemutatott engeztelô sz. miseáldozatok alkalmával mondott Holló Mihály, Gedellô m. 

városa lelkipásztora, tekintetes nemes Esztergam vármegye táblabírája. Pesten 1841. Nyomtatta Landerer 

és Heckenast. GVM H 33.

62 A darabot Kiss Éva középiskolai tanár, helytörténész fedezte fel az OSzK Színháztörténeti Tárban. 

A darab gépelt példánya MM 3622, súgópéldánya N. Sz. G. 135. Kötetben megjelent: Zilahy Lajos: Az ökör 

és más komédiák. 3. kiadás. Bp. 1929. 165–179. Zilahy Lajos munkái II. 

gyémántra, hanem ha vagyon még ezeken fellyül valami drágább, örök emlékezetére 
arra meczeném, de itt nem hivatalom az, hogy néki vagy oszlopot emellyek, vagy kelle-
metesen lefestett ábrázattyát mutogassam, kép-faragók, kép-irók mestersége ez, hanem 
a’ vólna itt egyedül kötelességem, hogy Keresztényi tökélletes erköltseit, ritka érdeme-
it, viselt dolgainak szép példáit bánat felejtésre el-beszéllyem, azonban hic labor, hoc 
opus est.” Feltehetôen ismerte Grassalkovich Antal Beteges és unalmas gondolatait, 
erre utal például a kudarc elkerülésére használt érdekes kifejezés, az azonos szóhasz-
nálat. Grassalkovichnál: „Sokáig magaddal tanátskozzál, hogy gyalázattal markodban 
ne szakadgyon a’mihez fogtál. De a’mit feltettél magadban gyorsan láss hozzá, hogy 
meg ne elôztessél.” (OSZK IV. 73.) A gyászbeszédben: „…elôre nyesegette az ártatlan 
útakat, készítgette a’ segítô jó-akarókat, hogy markába ne szakadgyon kezdett múnkája.”58  
(Kiemelés tôlem – GMM.)

A latin idézetektôl, metaforáktól és hasonlatoktól túldíszített gyászbeszéd ugyanakkor 
teljesen személytelen, sem a beszéd alanyáról, az elhunyt Grassalkovich Antalról, sem a 
beszéd szerzôjérôl, az egri kanonokról nem árul el sokat a 40 oldalas szónoklat. Nagy-
részt általánosságokban mozog, kliséket, jól bevált közhelyeket használ, olyan megálla-
pításokat tesz, amelyek bárkire alkalmazhatók. Ennek a kényelmes, terjengôs, barokk, 
retorikus prózának nem az a célja, hogy megismertesse a sikeres és gazdag életû, te-
hetséges Grassalkovich Antalt, hanem a barokk világnézet alapján a halálra, mindany-
nyiunk mulandóságára akarja irányítani a figyelmet. A halottbúcsúztató, mely a liturgiai 
hagyomány részét képezte, nyomtatásban is megjelent, hogy a kriptához hasonló halotti 
emlékmûként megmaradjon az utókornak. 

Hasonló szellemben készültek, nagy tekintélytisztelettel, sûrû térdhajlással és barok-
kos körülményeskedéssel, rangok, megszólítások, alázatosságok kígyózó elôsorolásával 
íródtak azok a korabeli levelek is, amelyeket az alattvalók intéztek a grófhoz vagy her-
ceghez. Jól mutatják ezek a levelek a barokk prózai nyelv sajátosságait. „Nagyméltosságu 
Groff Eô Excellenciája nékem örököss Uram és kegyelmes Patronusom! Mivel jól tu-
dom, hogy nagyobb részül függ Excellenciádnak szegény ügyefogyottaknak allapotyain 
segétteni…, azért térdeim meghajtásával Excellenciád szine elejében nagy alázatosan le 
borítok és vélettlen esetemet … könyvezü szemeim panaszival elü adom: mely eránt… 
méltoztassék E[xcellenciá]-d atyai kegyess irgalmát meg mutattni s essetemen könyö-
rülni: mely nagy kegyess gratiáját, holtomiglan apró gyermekimmel együtt, Istenhez tött 
mindennapi buzgo esedezésem altal fogom maghalalni!”59

A gróf halálakor elmondott gyászbeszédnél egy kicsit szerényebb volt Grassalkovich 
III. Antal herceg búcsúztatója. A család utolsó férfitagja 1841. szeptember 29-én halt 
meg Gödöllôn, felszentelés után kocsira tették és Ivánkára vitték, ott temették el a szülei 
mellé október 5-én. Gödöllôn kétszer tartottak exequiákat a tiszteletére, november 12-én 

58 Halottas dicséret, 1772. 15. 

59 1782-bôl idézi Wellmann Imre: A Grassalkovich-uradalom…, i. m. 89. 
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Mivel kapucinus rend tulajdona volt a nyelvemléket tartalmazó könyv, valószínûsíthetô, 
hogy a töredék is ferencrendi eredetû, mint a magyar nyelvemlékek jelentôs része. 
A Máriabesnyôi töredék két hosszú, egymásnak háttal összeragasztott pergamendarabból 
áll. Jablonkay Gábor a., b., c., d. betûkkel jelezte az oldalakat a könnyebb áttekinthetôség 
céljából. A töredék szövege elmélkedést tartalmaz Jézus Krisztus szenvedésérôl, a Piry-
hártyával azonos kéziratból származhat. „Töredékünk nyelvére nézve alig akadunk vala-
mire, ami eddig ismert XV. és XVI. századbeli nyelvemlékeinkben már meg nem volna 

– írja Jablonkay Gábor.65 – S így ha nyelvészeti vagy irodalmi értéke nem is nagy, de 
legalább számra nézve bôvíti pár lappal e kis nyelvemlék is magyar nyelvû kéziratainknak 
amúgy sem túlságosan nagy készletét.”

Az a oldalon:

 1. a pokol telik meg wellok – de
 2. menorzag ugan puztan ma
 3. rad – maga oda teromtotted
 4. uala oket. En edes uram ies
 5. us vai konorul immar auag
 6. csak atte zentsegos annadon ki(t?)
 7. meg tarta meegh az eredet bin
 8. nek zepleietole es. tekencsed meg
 9. atte zereto tanetvanidat kiket
 10. ugan tarttottad mint edes fi
 11. aidat. O en edes uram iesus
 12. ha te mastan meg voniandod
 13. magadat a halaltul (?) hat (?) mind
 14. kinokra (?) mennek zegenok – de
 15. nem alkolmas en edes terom (?)
 16. tom hog a pokolbeli erdog ura
 17. lkogek atte ziledon mert isten
 18. nek anna es menorzagnak ke
 19. ralne azzonia annak okaert

A b oldalon:

 1. en edes iduezetem csak keuesse
 2. lezon a kennak zenuedesse de
 3. maga mind oroko meg marad a
 4. uigassag es iduosseg. ffelele

65 Jablonkay Gábor: A Máriabesnyôi töredék. Klny. a Magyar Nyelv 1910. 1. számából. 8.

2. A kApucInusOk hATásA 
A mÛVElôdésrE

A kastélykápolna nem volt plébániatemplom, bár rendszeresen tartottak benne misét 
nemcsak az uraság, hanem a lakosság számára is, sokáig adminisztrátor, ideiglenes 
vezetô látta el a papi teendôket. Valójában a kapucinus szerzetesek végezték a lelki gon-
dozást a Grassalkovich-uradalomban. A csodatevô kegyhely fenntartásával több ezer em-
berre gyakoroltak hatást. A búcsújárások szervezésével és bonyolításával, a szent könyvek, 
ereklyék, szentképek terjesztésével kultúraközvetítô szerepet játszottak. A kolostorban 
élô barátok az aktív, szervezô munka után elmélyült olvasással, önképzéssel töltötték ide-
jük nagy részét. Oktatással is foglalkoztak és a Historia Domus lelkiismeretes, részletes 
vezetésével lényegében történelmet írtak, ez a dokumentum nélkülözhetetlen forrás a 
tudományos kutatás számára. Jól felszerelt könyvtár állt Máriabesnyôn a szerzetes atyák 
rendelkezésére. Ezt bizonyítja Fessler Ignác Aurél rövid besnyôi tartózkodásának törté-
nete és ehhez a könyvtárhoz kötôdik egy régi nyelvemlék, a Máriabesnyôi töredék is.

A máriabesnyôi töredék

A 15. század végérôl származó magyar nyelvû ferences kódextöredéket Jablonkay Gá-
bor S. J. találta meg a nagyszombati jezsuita rendház könyvtárában 1909-ben. A Major 
János S. J. által bôvített Magnum Speculum Exemplorum 1611-es kiadása volt az a 
könyv, amelynek pergamenkötésében fölfedezték a nyelvtöredéket. A zöldes pergamen-
kötés hátlapja megsérült, és a nyelvtöredékkel pótolták a sérült részt. A könyv címlapján 
különbözô feljegyzések találhatók, ezekbôl lehetett következtetni a korábbi tulajdono-
sokra. A feljegyzésekbôl az derült ki, hogy a könyv 1765-ben a besnyôi kapucinusok tulaj-
donában volt, a nyelvemlék ezért kapta a Máribesnyôi töredék nevet.

A kézirat sorsa a hitelesítô levél63 feljegyzésein át követhetô nyomon. Bús Jakab S. J. 
tartományfônök nyilatkozott Budapesten 1909. szeptember 23-án arról, hogy a kézirat 
a Jézus Társaság magyar provinciájának a tulajdona. Majd a késôbbi tartományfônök, 
Speiser Ferenc S. J. a pécsi kollégium elöljáróságára bízta megôrzés végett, a 
feljegyzésbôl nem derül ki, hogy mikor. Végül a Jézus Társaság magyar rendtarto-
mánya felajánlotta a nyelvemléktöredéket a Magyar Tudományos Akadémiának 1921. 
október 19-én.64 A Máriabesnyôi töredéket Jablonkay Gábor S. J. publikálta a Magyar 
Nyelv 1910. 1. számában. 

63 MTA Kézirattár Ad. 308/1952.

64 MTA Kézirattár K 37.

38 39



Mi a tartalma a Máriabesnyôi töredéknek, mirôl szól? Annyi bizonyos, hogy Jézus 
Krisztus szenvedésérôl olvashatunk benne. A töredék mûfaja vitát okoz a tudományos 
kutatók körében. 

Lehet ez egy elmélkedés, egy prédikáció részlete, egy olvasmánykézirat, de lehet egy 
misztériumjáték, egy elôadásra szánt dráma töredéke is. Elképzelhetô, hogy nemcsak egy-
háztörténeti szempontból, de irodalomtörténeti vonatkozásban is jelentôs ez a nyelvemlék. 
Ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodna, hogy ez egy drámatöredék, akkor ez az elsô 
drámai nyelvemlékünk lenne. A középkorból nagyon kevés ilyen jellegû emléket ôrzünk, 
lényegében egyetlen teljes magyar nyelvû dráma maradt fenn, A három körösztény leány 
címû mû. A Piry-hártya és a Máriabesnyôi töredék egyes részei szinte szó szerint megta-
lálhatók az 1733-ban elôadott Csíksomlyói passióban és a Makula nélkül való tükörben. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusában Csapodi Csa-
ba „misztériumdráma töredéke”-ként határozta meg a kéziratot. A szöveg drámai töredék 
voltát próbálta bizonyítani Kedves Csaba is egy 2000-ben publikált tanulmányában, ám a 
legújabb irodalomtörténeti összefoglalóban Tóth Péter ezt kétségbe vonja. 66

A középkori drámákban gyakori prófétajáték vagy égi per és az arma Christi jelenetei 
találhatók a Piry-hártya és a Máriabesnyôi töredék szövegeiben. Krisztus az olajfák he-
gyén imádkozik és gyötrôdik az utolsó vacsora után, és az imádkozó Jézus elôtt megje-
lenik az Ártatlanság, a Szeretet, Ádám, az angyalok, Szûz Mária és végül a vigasztalására 
küldött Angyal a passió eszközeivel. A felsorakozó személyek és allegorikus figurák pró és 
kontra érvelnek Jézus mártíromságáról. 

Az angyalok véleménye szerint meg kell halnia Jézusnak, mert különben nem tud föl-
épülni a mennyei udvar. Ezután az Atyaúristen az emberi nemzetet kérdezi, amelynek a 
képviseletében Ádám beszél. Ô határozottan követeli Jézus Krisztus halálát és azt is, hogy 
a kertben fogják el Jézust, mert az ô bûnbeesése, almalopása is a kertben történt. Továbbá 
szerinte fán kell meghalnia, mert az Úristen akarata szerint Ádámot és leszármazottait 
kell megváltania Jézusnak (és az ô eredendô bûnük is fához kötôdik). Az Ártatlanság nem 
ért egyet Ádám véleményével. Ezéchiel prófétára hivatkozik, akinek könyve 18. fejeze-
tében az áll, hogy az bûnhödjön, aki vétkezik, ne a fiú szenvedjen az apa bûnéért. Jézus 
nem kötelezhetô a halálra, Ádám bûnhôdjön a vétkéért. A Szeretet egy másfajta érveléssel 
voksol Jézus Krisztus halála mellett. Szerinte Jézusban tökéletes szeretet van, és az azt 
követeli, hogy az ember még az életét is áldozza föl a felebarátaiért, ahogyan Jézus maga 
is ezt mondta János evangéliumának 15. részében. Itt megszakad a Piry-hártya szövege 
és a Máriabesnyôi töredékben folytatódik.

A Szeretet tovább érvel a mártírhalál szükségessége mellett. Ha Jézus Krisztus nem 

66 Kedves Csaba: Magyar nyelvû drámatöredék a 15. sz. végérôl. In: A magyar színház születése. Az 1997. 

évi egri konferencia elôadásai. Szerk. Demeter Júlia. A Régi Magyar Színház-sorozat elsô kötete. Miskolc, 

2000. 200–205.; Tóth Péter: „Némely alázatos doktor…” Drámai szövegeink a középkorban. In: A magyar 

irodalom történetei. I. köt. A kezdetektôl 1800-ig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp. 186–187. 

 5. erre az kegelmes iesus mon
 6. duan uay (?) s igon keuanom az
 7. embernek (?)………………………
 8. laztom magamnak……lt..
 9. me…… az en menei zent at’m (?)
 10. teromtotte onnon zomel’ere es
 11. hasonlatossagara. O meg gon
 12. dolhatatlan nag zeretet im
 13. az istennek (?) zent fia inkab a
 14. kara (?) maganak (?) ualaztani a
 15. halalt hog csak ember iduozo
 16. lne. kuuetkozik azzyz maria
 17. nak koserusege mert mikor
 18. on vronk iesus ekeppen ima
 19. dkozneiek – kezde az zyz maria

A c oldalon:

 1. marada az istennek parancsola
 2. taban – kyert az emberi nemze(t)
 3. ol’ (?) alhatatlanna es korra len
 4. hog semmikeppen nem alhat
 5. erdognek kesertetinek ellene:
 6. Annak okaert kolde ez wasze
 7. geket atte menei zent at’ad hog
 8. mind kezedet labadat zegezte
 9. ssed uele erossen a koroztfahoz
 10. ug annera hog mondhassad a

A d oldalon:

 1. az (es?) pokolban – meg emlek /(ozzel?)
 2. …………………. nak miatta (?)
 3. netkozek – azert kolde ezt atte
 4. menei zent at’ad hog tennen
 5. ualladon uonad ky a kennak
 6. helere es ot rayta meg haal’
 7. O en edes azonom mariam
 8. igon rezkot uala atte zilotted (?)
 9. hog lata ez koroztot mert ug
 10. an csodalkozik uala nag
 11. uolt
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Koszó János.67 – Volt szerzetes, egyetemi tanár, nevelô, szabadkômûves páholyalapító, 
evangélikus egyházfô. Írt regényeket, drámát, politikai röpiratot, szabadkômûves káté-
kat, egyháztörténelmi munkát, s megírta nagy magyar történelmét. Hetvenéves korában 
pedig kezébe vette a tollat s hûséges sáfárként számot adott önmagának, Istennek és 
embertársainak életérôl és annak eredményeirôl. Tisztán történések szempontjából is 
igen érdekes volt ez a hosszú élet: térbelileg négy országban játszódott le: Magyarország-, 
Ausztria-, Poroszország- s Oroszországban. Idôbelileg, fôként ha a nagy események lán-
colatát tekintjük, amelyek belejátszottak, csaknem négy emberöltô, négy különbözô kor-
szak volt az önéletrajz írója mögött. Nem csodálhatjuk egyik méltatójának megjegyzését, 
hogy érdekesebb életet élt, mint amilyen regényt valaha írt.” 

Fessler Aurél Ignác a Moson megyei Zurányban született 1756. május 18-án.68 Édesapja, 
Fessler János György részt vett a török háborúban Szerbiában (1737–1739), katonai szolgá-
lata után egy uradalmi kocsmát bérelt Moson megyében. Édesanyja, Kneidinger Anna Mária 
egy jómódú bécsi selyemgyáros lánya volt, szülei azonban korán meghaltak, s így nôvérével 
együtt a Moson megyében élô nagynénjéhez került. Itt ismerkedett meg Fessler Jánossal. 
Az érzékeny, misztikus hajlamú fiatalasszony nem érezte jól magát a vendéglôsné szerepé-
ben, ezért 1759-ben Pozsonyba költöztek, ahol férje Arco gróf szolgálatába szegôdött. 

Az édesanya rendkívül vallásosan nevelte fiát, Ignác névre is a jezsuita rend alapítója, 
Loyolai Szent Ignác iránti tiszteletbôl kereszteltette,69 hároméves korában a jezsuita rend 
ruhájában járatta, már születésekor papnak szánta. A kisfiú is remetét és szerzetest után-
zott legszívesebben játékaiban, arról álmodozott, hogy ô maga is szent lesz, amint meg-
tanult olvasni, egyházi könyveket olvasott, tanulás helyett imádságos könyvet írt. „E kü-
lönben is jó szándékkal adott anyai tanítások által nem sokára a szentek majmává lettem, 
mert túlzó képzelmeim már nálam is – mint azoknál – lélekjeleneteket csaltak elémbe, 
mik valómat oly hevesen s keményen elôfogták, hogy ájulásba s görcsökbe esve, már hato-
dik éves koromban, az orvos belátása szerint, csupán gyakori érvágás által lôn életem meg-
mentve.”70 Az idézett jelenet jól rávilágít arra a fanatikus vallási légkörre, amelyben Fessler 

67 Koszó János: Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró. A racionalizmustól a romantikáig. Bp. 1923. 4. 

68 Fessler németül és két részletben írta meg önéletrajzát (Dr. Fessler’s Rückblicke auf seine siebzigjahrige 

Pilgerschaft. Boroszló, 1824. Fessler’s Resultate seines Denkens und Erfahrens. Boroszló, 1826.) Magyarra 

Vizer János fordította le 1854-ben Böltskén Fessler tudor visszapillantásai az ô hetven éves zarándoksá-

gára. Barátjai s ellenségeinek hagyományul címmel, a kézirat az OSzK Kézirattárában található, lelt. sz. 

Quart. Hung. 1014. A továbbiakban: Fessler tudor… – Holéczy Mihály Fessler Ignácz Aurél élete c. 12 

oldalas kéziratában (OSzK Quart. Hung. 657.) összefoglalja Fessler életrajzát. A továbbiakban: Holéczy 

Mihály… – Abafi Lajos Feszler Ignácz Aurél c. tanulmányában (Századok, 1878. VII. füzet. A Magyar 

Történelmi Társulat Közlönye. Szerk. Szilágyi Sándor. 618–645.) Fessler kiadatlan levelei alapján foglalta 

össze a tudós életét. A továbbiakban: Abafi Lajos. 

69 Az Aurél nevet ô maga vette fel késôbb Szent Ágoston iránti tiszteletbôl. 

70 Fessler tudor, i. m. 13–14. 

váltja meg az embereket, akkor a pokol telik meg velük és pusztán, üresen marad a 
mennyország. A tanítványai is szenvedésre lesznek ítélve, cserbenhagyja ôket, ha életben 
marad. Szûz Mária sem üdvözülhet, csak úgy lehet a Mennyek királynéja, ha a fia meghal. 
A kín, a szenvedés rövid ideig tart, de az üdvösség örök. Az égi per befejezôdött. Ezen 
érvek hatására Jézus úgy dönt, hogy a halált választja, hogy az ember üdvözülhessen. 

A Máriabesnyôi töredék végén az arma Christi jelenetét találjuk, az angyal hozza Jé-
zusnak azokat az eszközöket, amelyek szenvedéstörténetében szerepet játszanak. A ke-
resztet, hogy Jézus maga vigye a vállán arra a helyre, ahol meghal. Megrendítô a szö-
vegnek ezután következô része, amelyben Jézust megrémíti a kereszt nagysága, súlya, 
reszket miatta. Továbbá vasszegeket küld az angyallal a mennyei szent Atya, hogy Jézus 
kezét, lábát erôsen a keresztfához szögezzék. És itt megszakad a szöveg.

A szöveg töredékessége ellenére a meglévô részletek drámára utalnak. Párbeszéd 
az elôadás módja, pergô a cselekmény, a dialógusok közti narratív részek rövidek, nem 
hosszadalmas fejtegetések, nélkülözik a prédikációkra jellemzô, körülményes érvelési 
módszert, a gyakori ószövetségi idézeteket, allúziókat. A töredék csak egyszer hivatkozik 
Ezéchiel prófétára. A szövegben vörös tintával kiemelték a beszélô személyeket, múlt 
idejû bevezetôkkel vezették fel az új szereplôt. A „felele erre a kegyelmes Jézus mondván”, 

„következik a Szûz Máriának keserûsége”, „kezde a Szûz Mária”-szerû fordulatok rendezôi 
utasításnak tekinthetôk. 

Hogy elôadásra szánt drámai mû töredéke volna a két kézirat, annak ellentmond az, 
hogy a rendezôi utasításnak is felfogható narratív részek mind múlt idôben íródtak. Ezért 
a prédikációkkal és elmélkedésekkel mutat inkább rokonságot a szöveg. Elképzelhetô, 
hogy egyszer elôkerül a szöveg latin eredetije, és akkor egyértelmûen kiderül, dráma vagy 
olvasmányszöveg ennek a két kéziratnak a mûfaja.

Fessler Ignác Aurél 
(1756–1839) 
a besnyôi kapucinusoknál

Fessler Ignác, a magyarországi származású német 
regény- és történetíró, aki fiatal korában Martino-
vics Ignác tanártársa volt a lembergi (Lvov, jelenleg 
Lviv, Ukrajna) egyetemen, máriabesnyôi szerzetes-
ként kezdte pályafutását. Eleinte a felvilágosodás 
híve, késôbb misztikus-romantikus gondolkodás 
jellemezte.

„Látta a fölvilágosodás napját ragyogni és leál-
dozni, megismerkedett a klasszikus és a romanti-
kus kor eszméivel, törekvéseivel – írja életrajzírója, 
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szeri meditálást. Az oltárlépcsô sikálását, a söprögetést, a mosogatást a konyhában, a kerti 
munka végzését azonban nagyon unta. Az sem tetszett neki, hogy durva, feszes ruhában 
mezítelenül kellett aludniuk. Az elôírásokat azonban be kellett tartani a rendben, így pró-
bálták ki az új tag elhivatottságát. Ettôl az életmódtól annyira elment a kedve, hogy már 
a rend elhagyásának gondolatával foglalkozott. Vezetôje, P. Onesimus észrevette a bajt és 
ellenszerül a pogány Seneca mûveit adta a kezébe, s ez lehetôséget adott Fesslernek, hogy 
a misztika világa mellett megismerkedhessen az erkölcs világával is. Seneca írásai fon-
tosak voltak Fessler jellemformálódása szempontjából. Rávezették a fiatalembert, hogy 
van egy világi bölcsesség, melyhez nem a határozatlan rajongáson, hanem a határozott 
akaraton át vezet az út.75

1774. július 9-én tette le ünnepélyesen a fogadalmat Móron, ezen édesapja nem lehe-
tett jelen, mert egy hónappal korábban meghalt. A fogadalomtétel után rögtön, még július 
hó folyamán a besnyôi zárdába került azzal a céllal, hogy minél jobban hozzánevelôdjön 
rendjének szelleméhez, mielôtt rendi iskolai tanulmányait megkezdi. 1774 júliusától 
1775 szeptemberéig volt a besnyôi kapucinusoknál. 

Besnyôre Grassalkovich Antal gróf telepítette a kapucinusokat 1763-ban. A Gödöllô 
melletti besnyôi pusztán egy régi templom helyén emelt elôször egy kis loretói kápolnát, 
majd alsó és felsô templomból álló nagy barokk templomot. A grófi család kriptája is 
az alsó templomban került elhelyezésre. Feltûnô, jól látható helyen áll a templom és a 
kolostor, az Aszód felé vezetô országút melletti kanyar dombján. A loretói kápolna alap-
jainak ásásakor egy kis, csontból készült Mária-szobrocskát76 találtak, ami aztán híres 
búcsújáró hellyé tette Besnyôt, neve is ezután változott Máriabesnyôre. Egyre több hívô 
érkezett, az emberek hittek a besnyôi Mária csodatevô, gyógyító erejében. 

A templom mûködtetésére, a búcsújárások szervezésére, lebonyolítására, a zarándokok 
lelki szolgálatára telepítette a kapucinus szerzeteseket Besnyôre 1763-ban Grassalkovich 
Antal.77 Mivel a koldulórendi kapucinusok vagyonnal nem rendelkezhettek, alamizsna cí-
mén a gróf ellátta ôket a szükséges élelmiszerrel és tûzifával. A szerzetesek rendszeresen 
misét mondtak az alapítóért és családjáért. Mivel Besnyô akkor teljesen lakatlan puszta 
volt, Grassalkovich a kolostor mellé hét házat építtetett, melybe uradalmi cselédeket köl-

75 Koszó János: Fessler Aurél Ignác… i. m. 110–111. 

76 A kegyszoborról lásd Marosi Ernô: Egy 18. századi lelet: a máriabesnyôi Madonna-kegyszobrocska. 

In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. 1991. 43–45. 

77 A latin nyelvû alapító oklevelet, melyet Bécsben 1763. október 27-én kelteztek, gróf Grassalkovich 

Antal, a kapucinus tartományfônök és a rendi kormánytanács tagjai írtak alá és pecsétjükkel hitelesí-

tettek. A gróf királyi jóváhagyásról is gondoskodott, a Consensus Regiust 1771. július 19-én Bécsben írta 

alá sajátkezûleg Mária Terézia és nagy függôpecsétjével is ellátta. Mind az eredeti alapító okirat, mind 

a Consensus Regius a Kapucinus rend tulajdonában van. A királyi jóváhagyás hiteles magyar fordítását, 

ami szintén a rend tulajdonában található, közli Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítô. 

Gödöllôi Múzeumi Füzetek 5. Gödöllô, 2003. 70–73. 

gyermekkorát töltötte. Annyira naiv volt, hogy nem is tudott a nemek közti különbségrôl, 
úgyhogy nagyon illett rá az Innocentius (Ártatlan) szerzetesi név, amit akkor kapott, ami-
kor 17 éves korában belépett a kapucinus rendbe. A rekatolizálási politika eredményeként 
a Mária Terézia korabeli magyarországi németség körében elterjedt erôteljes vallási elkö-
telezettség, a katolikus vallás kizárólagosságába vetett hit jellemezte a Fessler családot is.

A család 1764-ben Pozsonyból Gyôrbe költözött, mert az édesapa az ottani püspöknél 
vállalt állást. Fessler Ignác Gyôrött a jezsuiták gimnáziumában kezdte el tanulmányait. 
Latinul jól tudott beszélni, de gondjai voltak a grammatikával, ezért az édesanyja elvitte 
a fiút Pozsonyba. Ott élt az édesanya öccse, Kneidinger András, aki gróf Grassalkovich 
Antal szolgálatában állt, s miután a „Pest megyében kebelezett Gödöllô uradalomban a 
mulató kert alakításán s a kastély rendbehozásán mûvészi tudományát tanúsította,”71 a 
gróf ajánlására királyi mérnöki hivatalt kapott Pozsonyban.72 1761-tôl volt kamarai mér-
nök és térképész. Az 1760–1770-es évekbôl mintegy másfélszáz értékes térképe maradt 
fenn az ország legkülönbözôbb területeirôl. Grassalkovich Antal a hivatalos munkán túl, 
saját birtokán is foglalkoztatta, rábízta birtokainak feltérképezését is.73 Kneidinger And-
rás beszélte rá nôvérét, hogy a kis Ignácot adja hozzá, s majd mérnököt képez belôle, 
így Fessler 1768-ban fél évet Pozsonyban töltött. Ekkor azonban Kneidinger Andrásnak 
Horvátországba kellett utaznia a trenki birtok felmérésére, amelyet Mária Terézia aján-
dékozott Grassalkovich Antalnak. Így Fessler visszament Gyôrbe.

Már középiskolai évei alatt sokat olvasott, gazdaságos idôbeosztással élt, s ez tette 
lehetôvé, hogy nagy olvasottságra tett szert. Ez a korai mûveltség és munkamódszer ala-
pozta meg késôbbi tudósi, írói pályáját. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után, 
1772-ben a jezsuita rendbe szeretett volna belépni, nem véletlen, hogy a retorikai osztály 
befejezésekor Szent Ignácról készített beszédet. A jezsuiták eltanácsolták Fesslert, 1773-
ban pedig XIV. Kelemen pápa fel is oszlatta a rendet, így ez a terve meghiúsult. 

1773 júniusában édesanyjával látogatást tettek Budán egy másik nagybátyjánál, 
Kneidinger Györgynél, aki a budai kapucinusok filozófiai lektora volt. E látogatás hatásá-
ra tizenhét éves korában, 1773-ban Móron a kapucinus rendbe lépett be Innocentius né-
ven. A kolostorban töltött próbaév csalódást okozott neki, az elsô rendi év még nem járt 
rendszeres iskolai tanulmányokkal, csak a vallásos és szerzetesi élet gyakorlati ismereteit 
sajátította el a novícius mester irányításával. A kapucinusok szigorú napirend szerint 
éltek. A rendi elöljáróság több pontból álló szabályzatban határozta meg a követendô 
mindennapi életet: a reggeli ima kezdete nyáron 4 óra, télen 5 óra volt, elmélkedésre és 
lelki olvasmányok végzésére kötelezték ôket, az istentisztelet rendjét a helyi elöljáró ál-
lapította meg.74 Fessler kedvelte az ebéd alatti felolvasást a refektóriumban és a napi két-

71 Fessler tudor, i. m. 2.

72 Abafi Lajos, i. m. 620.  

73 Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal, i. m. 60. 

74 Bartal Ince: Máriabesnyô története, i. m. 54–55. 
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beli helyszíni tudósítást adva a búcsújárás szokásáról. – Az ünnep elôestéjén s napján a 
bûnbánók sûrû zárt tömegekben, körül tekerôdzve, szünet nélkül térden csúsznak a föl-
dön, míg mások kendô, olvasó, kép, feszület nemûeket, a csodálatos kép érintése erejénél 
fogva, egy odarendelt lelki atya által megszenteltetnek.”84 A rendház története sok csodás 
gyógyulást, kegyelmi esetet írt le. Fessler Besnyôre kerülése idején, 1774. július 12-én 
például a besnyôi búcsúhelyre zarándokolt Károlyi János pesti mészáros, „ki saját állítása 
szerint az itten tisztelt boldogságos Szûz közbenjárására hosszas és makacs vérhányásá-
tól szabadult meg.”85 

Két emberhez került közelebb Fessler a besnyôi kolostorban: a zárda fônökéhez, P. 
Coelestinushoz, aki egy emberséges férfiú volt és atyai jóindulattal viseltetett Fessler 
iránt. A zárdafônök megtanította a fiatal novíciust a sakkjátékra, hízelgett Fesslernek, 
hogy a zárdafônök vele sakkozott a legszívesebben. A másik ember P. Leonides volt, a 
könyvtár ôre, „öreg, tudós és szíves férfiú”, aki kedvelte a virágokat.86 Fessler abban egye-
zett meg vele, hogy ô naponta elhozza a virágok öntözéséhez szükséges vizet, ami messze 
volt, cserébe Leonides minden könyvet a rendelkezésére bocsájt, amit szeretne elolvasni. 
P. Leonides az irodalomtörténet szükséges ismeretére is felhívta a fiatalember figyel-
mét. Fessler tételesen felsorolja önéletrajzában, hogy milyen könyveket adott a kezébe 
Leonides atya: 

„1. Introductio in notitiam cujusque generis bonorum scriptorum. Holmstad. 1700. in 4 to.
2. Bibliotheca realis theologica. Francoford. 1683. Fol. 
3. Bibliotheca historica selecta. Edit. Buder. II. Tom. 8 maj. Jenae, 1740.
4. Historia et descriptio Theologiae mysticae, in 8 vo. Francof. 1702.
5. Acta primorum Martyrum, sincera et selecta. Amstelaedami, 1713. Fol. 
6. Hist. Ecclesiast. Vet. et Novi Testam. Fol. August. Vind. 1728.
7. Amoris divini occultae semitae. Amstel. 1698. in 12.

Minô fenséges irodalmi tér lôn nekem ezáltal feltárva! Elsô választásom Ruinárt elsô 
vértanúnak valódi történeteire esett, mert Ribadeneira mártyrjainak életrajzai, – az ô 
csodatételeik miatt már gyanúsak lônek elôttem.”87

84 Fessler tudor, i. m. 43.

85 Fludorovics Zsigmond: Mária-besnyô kegyhely. Bp. 1913. (2. kiadás.) 26. 

86 A soproni születésû P. Leonides induláskor a besnyôi kolostor gvárdiánja volt. Korábban a hatvani 

kapucinusoknál volt fônök. Bartal Ince: Máriabesnyô története, i. m. 45. 

87 Fessler tudor, i. m. 45. A felsorolt mûvek közül az Acta primorum Martyrum sincera et selecta volt 

Ruinart mûve. – Pedro de Ribadeneyra (1527–1611) spanyol író, teológus. A jezsuita rend alapítójának, 

Loyolai Ignácnak a kedvenc tanítványa volt. A Flos sanctorum o Libro de las vidas de los santos (Szentek 

virága avagy A szentek életének könyve) (1599–1601) c. mûvét Fessler jól ismerte még gyermekkorából, 

ezt a mûvet olvasta fel rendszeresen az édesanyjának. Ld. Koszó János: Fessler Aurél Ignác, i. m. 6. 

töztetett azzal a feladattal, hogy a szerzetesek segítségére legyenek a templom és zárda 
tisztántartásában, a búcsúsok elszállásolásában, de szigorúan megtiltotta az italmérést a 
templom közelében. 

1771 szeptemberében – nem sokkal Fessler érkezése elôtt – nyilvánították formális 
konventté, azaz rendesen megalakult kolostorrá, szerzetesteleppé a besnyôi intézményt. 
Fessler érkezésekor már 16 szerzetes élt a kolostorban.78 Annyira elterjedt a Mária-kul-
tusz, a helybeli és szomszéd falvak lakosai olyan nagy számban jöttek, annyira emelke-
dett a gyónók száma, hogy a tartományfônökség kénytelen volt az atyák számát emelni. 

„1767-ben 6, két év múlva már 10, sôt késôbb 11 páter munkálta Besnyôn s szükség sze-
rint a környékbeli plébániákon a lelkek üdvét.”79 A besnyôi Mária-szobor nagy kultuszá-
nak kialakulásához hozzájárulhattak az atyák is, hiszen köztudottan a kapucinusoknál a 
legnagyobb az ereklyetisztelet.

Az alapító gróf, aki hatalmas és kiterjedt birtokain 33 templomot építtetett,80 jól 
felszerelte az általa alapított, épített vagy helyrehozott plébániákat, gondoskodott a 
berendezésükrôl, papi felszerelésükrôl. A besnyôi kolostort nagyon jó adottságúnak írta 
le Fessler önéletrajzában, a tágas cellák kályhával is el voltak látva, ami nem volt jellemzô 
a kapucinus rend egyéb zárdáira. Az ebédlô melletti udvarban virágoskertet alakítottak 
ki, fráter Guido valóságos függôkertet varázsolt a kert középsô, meredek részén. A 16 
szerzetes mindegyikének külön virágoskertje volt, a zárdához tartozó gyümölcsöskert, 
szôlôhegy és erdô egy kis mérföldet tett ki.81 A gróf könyvtárral is ellátta az általa alapított 
egyházi intézményeket.82 A kolostor szellemi központ volt. Fessler az erdôt és a könyvtá-
rat kedvelte a legjobban Besnyôn. 

A zárdában az élet általában eseménytelenül zajlott, „pusztai méla csend és magány” 
jellemezte,83 kivéve a búcsús napokat. „Nyár idején a Mária három ünnepnapjaira több 
ezer búcsújáró hívek zarándokolnak oda – emlékezett Fessler sok évvel késôbb, kora-

78 Fessler írja ezt a számot az önéletrajzában. (Ld. Abafi Lajos, i. m. 621.) Bár Grassalkovich a vég-

rendeletében még csak 11 barátról tesz említést „Ebben már-is 11 Capucinus vagyon”, s a végrendelet 

1771-ben, Fessler érkezése elôtt 3 évvel íródott. (Grassalkovich A. gróf végrendelete. Közli: Marczali Henrik. 

Codicillus Testamenti mei Anno 1771. Die 15-a Januarii conditi. Gödöllô és Vidéke. 1898. ápr. 17. 134.) 

A besnyôi Historia Domusból világosan kiderül, hogy 1774-ben 11 kapucinus barát, Fessleren kívül 1 kle-

rikus (katolikus papnövendék) és 4 laikus (fogadalmat tett, de pappá nem szentelt) testvér élt a besnyôi 

kolostorban. 

79 Bartal Ince: Máriabesnyô története, i. m. 57. 

80 Uo. 23. 

81 Öt hold erdôt adott Grassalkovich Antal a kapucinus barátoknak. Bartal Ince: Máriabesnyô története, 

i. m. 56–57. A besnyôi Historia Domus szerint Frater Guido laikus testvér a kulcsár (Cellarius) és kapus 

(Janitor) feladatkörét is ellátta. 

82 Lábadi Károly: A Grassalkovichok barokk kincsei. Kiállítási katalógus. Gödöllô, 1997. 

83 Odrobenyák János: Gödöllô hajdan és most, i. m. 79. 
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mint addig. Végetért az álmodozó rajongás korszaka. „E munkáknak harmadszori átol-
vasása után oda lôn minden nyugalmam, bensô világom feldúlatott, szellemem a mystika 
egébôl a földre lemélyedt: szerencsétlenségem el lôn határozva. Fleury a keresztény 
anyaszentegyház elkorcsulásáról, [sic] – a mai szerzetes élet romlottságáról s hiábava-
lóságáról, Muratorius a szerzetesi buzgólkodások értéktelenségérôl s megvetendôségérôl 
meggyôzött. Most óriási erôvel valék rajta, vagy az eddigi szellemi állapotomat ismét hely-
re hozni, vagy pedig jelen állásomnak világosságot s nyugalmat szerezni.”89

Muratori, a kiváló papi történész, aki szembefordult a barokk túlzott Mária-kultuszával, 
elítélte a szentek rajongó tiszteletét, túlzónak tartotta az ünnepnapok számát, a gyakorlati 
kereszténységet és a felebaráti szeretetet helyezte elôtérbe, nagy hatással volt Fesslerre. 
Muratori tanai teljesen ellentmondtak a fiatal szerzetes addigi neveltetésének, világnézeti 
meggyôzôdésének. Már gyermekkorában a szentek élete volt a kedvenc olvasmánya és ô 
maga is szentté szeretett volna válni. A máriabesnyôi kapucinusokhoz kerülve a legnagyobb 
Mária-kultusz megnyilvánulásának lehetett a tanúja, sôt tevôleges kiszolgálója, résztvevôje. 
Kínos, fájdalmas lelki vívódásokat élt át, elvesztette belsô békéjét. Hiába olvasta újra és újra 
az Újszövetséget, „tanult hite elfoszlott, élete homályba süllyedt”.90 Biológiai értelemben is 
önmagára eszmélés következett be. P. Antonius egy verseskötetet adott Fesslernek mint ol-
vasni szeretô embernek: Hoffmannswaldau91 válogatott költeményeit, amelyekbôl meglátta 
a szerelem szerepét az életben. Ezek a versek adtak neki némi ismeretet a két nem közötti 
különbségrôl. Ráadásul Nagy Boldogasszony napján jöttek a búcsúsok Besnyôre minden-
honnan a környezô falvakból százával, ezrével, közöttük sok szép fiatal lány, hát „feledve 
lett az ég szenteivel együtt”.92 Ekkor tett jó szolgálatot neki Seneca ismerete, amit a móri 
gvárdiánnak köszönhetett. Morálja óvta meg a testi-lelki elfajulástól. 

Neveltetése egyoldalú volt, a világtól elzárt, szentimentális rajongásra épült. Ez a ra-
jongó gyermekhit természetellenesen késô középkori volt a felvilágosodás századában. 
Nagy megrázkódtatást okozott a valósággal való szembesülés. A különbözô felekezetek 
közötti kiegyenlítôdés folyamatára (hiszen egy protestáns úr adta a katolikus Fessler 
kezébe a szabadelvû mûveket), a jezsuita barokk világkép fellazulására és a janzenista 
reformkatolikus áramlatok terjedésére többek között Fessler példáját szokták felhozni 
a történészek.93 Ez volt az elsô nagy nézetváltozás Fesslernél, ami késôbb még többször 
megismétlôdött nála.94 Bár ez az elsô volt az alapvetô és igazán jelentôs nézetváltás: a val-

89 Fessler tudor, i. m. 48. 

90 Holéczy Mihály, i. m. 5.

91 Christian Hofmann von Hoffmannswaldau (1617–1679) német költô, drámaíró, mûfordító. 

92 Holéczy Mihály, i. m. 5.

93 Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. Bp. 1885. (2. kiadás) I. 303. – Kosáry 

Domokos: Mûvelôdés…, i. m. 284. 

94 Ezt fejezi ki Peter F. Barton Fesslerrôl írott könyvének címe is: Jesuiten, Jansenisten, Josephiner  

(Jezsuita, janzenista, jozefinista). Bécs-Köln-Graz, 1978.

A 7. könyv Constantinus de Barbanson mûve volt az isteni szeretet titkos útjairól, ez 
mindennapi kézikönyve lett Fesslernek. Ruinárt mûve, a vértanúk története ismét feléb-
resztette benne a kedvet a vértanúságra, amire gyerekkorában is vágyott. Anyjától azt az 
elvet tanulta, hogy a tudás és a tett mindig karöltve járjon, ezért úgy gondolta, hogy fel 
kell készülnie, edzenie kell a vértanúság jövendô szenvedéseire. Éjszakákon át virrasz-
tott, a kimerülésig futott a klastromhoz tartozó erdôben szélvészben és esôben, mezítláb 
a hóban, tövisekkel véresre korbácsolta magát, az elgyengülésig éhezett és szomjazott, 
majd mértéktelenül jóllakott. Így készült Besnyôn a hittérítôi pályára, miközben a vér-
tanúhalál lebegett a szeme elôtt. Mindez így ment egészen 1775 májusáig, amikor döntô 
fordulat állt be életében. 

Besnyôtôl fél mérföldnyire lakott 
Aszódon báró Podmaniczky II. János, a 
nemes lelkû nagybirtokos, aki evangéli-
kus létére bôkezû támogatója és szívesen 
látott vendége volt a besnyôi kolostor-
nak. Általában a zárda fiatalabb lakóival 
szeretett mulatni, és szívesen részt vett 
azok elfoglaltságában: virágtermesztés, 
képfestés, fafaragás, papírskatulyák, bur-
nótszelencék készítése. Egyszer Fessler 
cellájába is bement, aki éppen Russbroch 
munkáit olvasta. Amikor kiderült, hogy 
Fessler olvasással és tanulással tölti az 
idejét, a báró megígérte, hogy könyvtá-
rából jóféle könyvekkel látja el a fiatal-

embert, kérve azonban, hogy a gvárdiánnak ne mutassa meg azokat. A báró megtartotta a 
szavát, és legközelebbi látogatása alkalmával Claude Fleury és Lodovico Antonio Muratori 
szabadelvû mûveit adta a fiatal kapucinus kezébe.88 Miután Fessler elolvasta ezeket a köny-
veket, egészen más megvilágításban látta az egyházat és különösen a szerzetesrendeket, 

88 Podmaniczky II. János (1718-?) aszódi földesúr mûvelt, a tudományok iránt érdeklôdô ember volt, 

gazdag könyvtárral rendelkezett. Ld. Asztalos István: Kisváros a Galga mentén. Aszód város történe-

te. Aszód, 1997. I. 173. – Claude Fleury (1640–1723) az Histoire ecclésiastique (Egyháztörténet). Párizs, 

1691–1737 c. mûvében olyan határozottan a gallikánizmus mellett foglalt állást, hogy Róma indexre is 

tette munkáját. – Lodovico Antonio Muratori (1672–1750) olasz történetíró, irodalomtörténész, esztéta 

és teológus, az olasz felvilágosodás legsokoldalúbb alakja. A Della regolata divozione de’christiani (A ke-

resztények mértéktartó ájtatosságáról) 1747. c. mûvében a vallási türelem hirdetôje, s ugyanakkor küzd a 

babona és az elvakultság ellen. Könyvének latin változata a pálosok pártfogásával jelent meg Magyaror-

szágon: De recta hominis christiani devotione (1756), a magyar fordítás A keresztény embernek valóságos 

áhítatossága címmel látott napvilágot 1763-ban. 
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pillanatban II. József megmentette ettôl, parancsot adván, hogy Fessler maradjon Bécs-
ben és látogassa az egyetemet.98 

Teológiai doktorrá avatták. 1784-tôl Lembergben a keleti nyelvek és az ószövetségi 
hermeneutika tanára Martinovics Ignáccal együtt. Martinoviccsal egyszer magyarországi 
látogatásra jött haza. Akkor ismerkedtek meg Kazinczy Ferenccel, aki így írta le elsô be-
nyomását errôl a találkozásról a Pályám emlékezetében: „…a két vendég belépe, egyike 
kisded, húsos, barna, kopaszodó, másika magas, orras, s oly színû arcában, mint kapuci-
nusi színû kabátja, ez hallgató, amaz beszédes. Nem érzém magam az elsô felé vonatni, a 
másikától, Feszlertôl, vissza is tolódtam.”99 1791-ben áttért az evangélikus vallásra. Ber-
lin után Szentpétervárott élt, ott is halt meg. 

Bár egyéni körülményei és általános mûvelôdési viszonyaink miatt német író lett, a 
magyar hazának így is ragaszkodó fia maradt: Attiláról (Attila, König der Hunnen. Bor-
oszló, 1794), Mátyás királyról (Mathias Corvinus. Boroszló, 1793–1794) írt történelmi 
regényeket. Mint történetíró is annyi lelkesedéssel és odaadással tárgyalta nemzetünk 
múltját, hogy ebben a magyar nyelven alkotó írók sem múlták felül. Összefoglaló mûvet 
írt Magyarország történetérôl, amely német nyelven tíz kötetben jelent meg Lipcsében 
1812 és 1825 között: Die Geschichte der Ungern [sic!]und ihrer Landsassen. Nagy elter-
jedtsége következtében Fessler munkája sok magyar és külföldi írónak szolgált forrásul.100 
A 19. században a magyar regény megszületésének idôszakában az írók a nemzeti történe-
lem témakörében kevés ismerettel bírtak, mert nem álltak rendelkezésre magyar nyelvû 
történeti munkák. Fessler mûve „jó ideig egyetlen elvi alapon álló, értékelô rendszere-
zés, mégpedig a romantikus történetszemlélet módszereit érvényesítô munka. Az egyéni 
szorgalom és tehetség mellôl azonban hiányzott a felkutatott forrásanyag, az értékelô 
részlettanulmányok, melyek csak Magyarországon készülhettek volna, beleilleszkedve a 
magyar kulturális fejlôdésbe.”101 

Fessler hazaszeretetét emeli ki Kazinczy Ferenc is útirajzában, amikor 1828-ban 
Pestre tartván átutazik Besnyôn és eszébe jut a kolostor egykori lakója. „A szerencsétlen 

98 Holéczy Mihály, i. m. 7. 

99 Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete, i. m. 287–288. 

100 Viszota Gyula: Fessler hatása Kisfaludy Károlyra. Klny. az ItK-ból Bp. 1900. Az állami fôreáliskolai 

tanár Kisfaludy Károly Iréne c. darabját hasonlította össze Fessler mûvének megfelelô fejezetével, és meg-

állapította, hogy az író történeti tárgyú drámáinak többségét Fessler olvasmányosan megírt történelmi 

munkája alapján írta. Azt is hozzáteszi, hogy a 19. század közepéig Fesslertôl tanultak a magyar költôk 

magyar történelmet, tehát Fessler nagy mértékben hozzájárult költôink nemzeti érzelmeinek fejlesztésé-

hez. – Papp Zoltán: Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok. Bp. 1928. Eötvös-füzetek X. is kimutat-

ja, hogy a magyar romantikus történelmi dráma (Kisfaludy Sándor és Károly, Katona József, Vörösmarty 

Mihály, Kuthy Lajos, Szigligeti Ede), a romantikus történelmi regény (Czuczor Gergely, Jósika Miklós, 

Wesselényi Miklós) Fessler romantikus történetszemléletén alapul. 

101 Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. Bp. 1959. 77–78. Irodalomtörténeti Könyvtár 5. 

lásos gyermekifjúból felvilágosodott bölcselô lett. Az ifjú szerzetes nagy küzdelmet vívott 
önmagával. A sok évvel késôbb írt regényeiben jelennek meg ekkori vívódásai, tépelôdései 
hôseinek szájába adva, azok a hôsök is eltévednek a hit és tudomány kérdéseiben, és szem-
beszállnak a természet törvényeivel. „Ezek a hôsök újra meg újra olvassák a szentírást, 
az egyházatyákat, a zsinati határozatokat, imádkoznak, böjtölnek, virrasztanak könnyel 
szemükben, kétségbeeséssel szívükben, de nem tudják meglelni azt az egy gondolatot, 
amely körül énjük a régi biztonsággal építené föl új meggyôzôdésüket.”95 

Kereste az utat, hogyan tudna kiszabadulni tisztességesen a kolostorból. Besnyôrôl 
1775 szeptember elején azonban Nagyváradra küldték a rendi tanulmányok megkezdésé-
re.96 Még ugyanebben az évben a Bécs melletti Schwechatba rendelték feljebbvalói. Hazá-
jában nem is tartózkodott többet huzamosabb ideig. Egy bô évet töltött tehát a besnyôi 
kolostorban, 1774 júliustól 1775 szeptemberig. Nagy olvasottsága, átlagon felüli tehetsé-
ge, kitûnô vitázó készsége már itt is megnyilvánult. Gyermekévei óta papoktól vezetett 
iskolákba járt, a kolostorban élve jobbára latin írókat olvasott. Ha itt-ott tiltott gyümölcs-
ként újkori költô mûve került a kezébe, az is német volt. Magyarul nem is tudhatott 
valami jól, a magyar írókkal és fôurakkal is német és latin nyelven levelezett.97 

Majdnem volt egy második besnyôi tartózkodása is. 1781-ben Bécsbe ment. 1782. feb-
ruár 23-ról 24-re virradó éjjel parancsot kapott, hogy a zárda pincéjében lévô börtönben 
egy haldoklónak adja fel az utolsó kenetet. Fessler ekkor fedezte fel a kolostor pincéjében 
mûködô tömlöcöt. Egy haldoklóhoz hívták, egy magyarországi embert kellett volna meg-
gyóntatnia, aki már 52 éve senyvedt a kolostor börtönében. Fessler akkor ismerkedett 
meg azzal a törvénnyel, hogy a rendnek joga van élet-halál felett döntenie. Évtizedekig 

tartottak fogva embereket szörnyû kö-
rülmények között. Fessler feljelentést írt 
a császárnak. Megszüntették a kolostori 
börtönöket. Röpirataiban a kolostori élet 
visszaéléseire hívta fel II. József figyel-
mét, amelynek az lett a következménye, 
hogy elbocsátották a kapucinus rendbôl. 
Migazzi bíbornok bírói széke elé állí-
tották. El akarták távolítani Bécsbôl, és 
Besnyôre akarták számûzni. 1782. októ-
ber 2-án kellett volna a besnyôi kolostor-
ba bevonulnia büntetésbôl, de az utolsó 

95 Koszó János: Fessler Aurél Ignác, i. m. 12. 

96 A besnyôi Historia Domus éves szeptemberi felsorolásában Fessler, illetve rendi nevén: Innocentius 

már hiányzik a „Familia Besnyôiensis”-bôl. A Historia Domus megjegyzi, hogy „F. Innocentius Clericus et 

F. Joannes Sarcandes Clericus pro Studio Pholosophia Magno-Varadinum.” 

97 Koszó János: Fessler Aurél Ignác, i. m. 18. 
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Petôfi fordításában. Ez volt a költô elsô önálló kötetben megjelent mûve, verseit csak egy 
évvel késôbb tudta könyv alakban megjelentetni. Nem a francia eredeti, hanem német 
fordítás alapján dolgozott, hiszen ekkor még nem tudott olyan szinten franciául, hogy 
ilyen munkára vállalkozhatott volna. A 900 oldalt kitevô Robin Hoodot is németbôl fordí-
totta. Német nyelvismeretre aszódi és fôként pápai diákévei alatt tett szert.104 

Pesten nem nagyon tudott dolgozni, ezért barátai tanácsára 1843. augusztus elején 
Gödöllôre jött. Itt három hét alatt el is készült a fordítással. A regény szerzôje, James 
George Payne Rainsford (1799–1860) nem jelentôs, de történelmi regényei révén 
népszerûvé vált angol író. A Petôfi Sándor összes mûvei kritikai kiadás készítésénél a for-
dítást összevetették az eredetivel,105 és ennek során kiderült, hogy Petôfi sok szövegrészt 
kihagyott a mûbôl – feltehetôen a szerkesztô jóváhagyásával –, versbetétek és hosszabb 
leíró részletek maradtak el. Teljes terjedelmében 1844. május 26-án jelent meg a regény. 
Nagy Ignác 400 váltóforintot fizetett a munkáért. Petôfi színészi alapjelmezeket vásárolt 
a pénzen: fekete nadrágot, frakkot, atillát, álszakállt, parókát, két trikót, könyveket és egy 
erôs útiládát, Erdélybe készült ugyanis színésznek.106

Petôfi Gödöllôn a Gazdasoron szállt meg Szombat Jánosék házában, mely a mai gim-
názium épülete mellett állt. A Vasárnapi Ujságban 1862-ben közölt képen kívül Jaschik Ál-
mos rajzát is ismerjük a lakóházról.107 Amint 
az Györe Zoltán munkájából kiderül, Szom-
bat János már 1843. március 8-án meghalt 

„szárazbetegségben”, azaz tüdôbajban, tehát 
a két fiút nevelô özvegy adta bérbe a szobát 
a fordításon dolgozó költônek. A családnak 
szüksége volt a házbérre, a költônek meg 
módjában volt fizetni azt a Nagy Ignáctól 
kapott elôlegbôl. 

A költô a fordítói munkán kívül sétákat 
tett, ismeretségeket kötött, kirándult egy-
kori aszódi iskolatársaival Hévízgyörkre, 

104 Mezei Márta: Petôfi és Goethe. In: Paál Rózsa, Wéber Antal (szerk.): Petôfi-mozaik. Bp. 1974. 127., 

129., 134.

105 Petôfi Sándor Összes mûvei. Szerk. Kiss József, Martinkó András, Ratzky Rita, Szabó G. Zoltán. Bp. 

1973. VI. 458–472. 

106 Ratzky Rita: Petôfi öltözködésérôl. In: Kalla Zsuzsa (szerk.): Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. 

Bp. 1994. 94. 

107 Kerényi Ferenc: Petôfi Sándor élete és kora. 1823–1849. Életrajzi album. Bp. 1998. 33. A házat az 

1960-as évektôl átépítették és egy emléktábla hirdette rajta, hogy „E házban lakott Petôfi Sándor 1843 

évben,” a tábla ma a Gödöllôi Városi Múzeumban található. 

elhagyá szerzetét, elhagyá egyházát, elhagyá honját, s annyi hánykódásai után, a Volga 
mellett, hol Ázsia és Európa egymást érintik, talála nem megnyugvását – az ôt mindvégig 
kerülte – hanem csak menedéket. De nemzete szeretetét nem hagyá el, s annak törté-
netit Saratowban dolgozá, visszasóhajtozván az anyaföld felé, ha itt klastromba kellene 
is magát ismét záratnia. Mely igen igaz, mit Voltaire mondott Tancrédjével: »Meg nem 
romlott szívnek oh mely szent a haza, lángol a hazájáért!« »Á tous les coeurs bien née 
que la patrie est chére!«”102 

Az 1774 júliusától 1775 szeptemberéig tartó, rövid máriabesnyôi tartózkodás megha-
tározó volt Fessler Ignác életében. Itt érték olyan hatások, elsôsorban olvasmányélmények 
formájában, amelyek megváltoztatták addigi világnézetét, naiv hitét. Kamaszkorban volt, 
amikor Besnyôre került, olvasmányok, személyiségek még erôsen hatottak rá, befolyásol-
ni tudták világnézetét, meggyôzôdését. 18–19 éves korában élt Besnyôn, 50 év elteltével 
írta meg önéletrajzát, és még ennyi évvel késôbb is pontosan emlékezett arra, hogy milyen 
könyveket olvasott a kapucinus kolostorban. Ez is azt bizonyítja, hogy meghatározóak 
voltak számára az itt töltött évek. Kora gyermekségétôl fogva misztikus vallásosságban 
nevelkedett s tizenhat éven át szentnek készült. A korra is jellemzô, hogy a bigottan ka-
tolikus fiatalember szellemi fejlôdésére éppen egy lutheránus úr, báró Podmaniczky volt 
a legnagyobb befolyással. Besnyôn Fleury és Muratori mûveinek olvasása után a deizmus 
ellen irányuló könyveket keresett, de éppen ezek tették ôt magát is deistává. 

3. EGY 19. százAdI múzsA 
– szErElEm GYönGYEI 

Petôfi két ízben idôzött hosszabban Gödöllôn: 1843-ban, amikor a 
Robin Hoodot fordította Szombat Jánosék házában lakva és 1845-
ben, amikor Erdélyi Ferencéknél megismerkedett Mednyánszky 
Bertával. E két év eseményeit – fôként Ferenczi Zoltán életrajza103 
nyomán – máig keveri még a szakirodalom is. 

Petôfi elsô gödöllôi tartózkodásának a története egy fordítói 
munka elvégzésével függ össze. Nagy Ignác, a Kisfaludy Társaság 
Külföldi regénytár címû sorozatának szerkesztôje 1843. június vé-
gén Pozsonyból Pestre hívta Petôfit, és két regény fordításával bíz-
ta meg. Az egyik mû Charles de Bernard francia író regénye volt, 
eredeti címe szerint La femme de quarante ans (A negyvenéves 
hölgy), mely végül is A koros hölgy címen jelent meg magyarul 

102 Kazinczy Ferenc utazásai 1773–1831. Vál., szerk., jegyz. Busa Margit. Budapest-Miskolc, 1995. 218. 

103 Ferenczi Zoltán: Petôfi életrajza. Bp. 1896. II. 149. 
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Petôfi Sándor lakóháza Gödöllôn 1843-ban.  
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 tam, s így az elsô benyomást elfeledtem, most pedig restellem ujra megvizsgálni. 
Gödöllôn lovakat váltánk és reggelizénk.” Ez a megállás a mai múzeum épületében, a 
Hamvay-kúriában történt, ahol abban az idôben fogadó mûködött. Az épület földszintjén 
a sarokszobában helyezkedett el az étterem.112 

Másodszor 1845 nyarán idôzött hosszabban Petôfi Gödöllôn. Erdélyi Ferenc (1803–
1865) református lelkész meghívására utazott ki többször a fôvárosból. A lelkésszel 
feltehetôen 1843-as elsô gödöllôi tartózkodása idején ismerkedett meg a költô. Téves 
az az állítás, hogy ismeretségük Debrecenbôl származik. Erdélyi Ferenc idôsebb volt a 
költônél, már 1832-tôl Gödöllôn szolgált, és 33 éven át, egészen haláláig itt munkálko-
dott. 1865. április 23-án halt meg tüdôsorvadásban, a gödöllôi temetôben nyugszik.113

A hazafias ellenállás vezetô embereként szól róla íróvá lett fia, Erdélyi Gyula (1851–
1912). A katolikus pappal együtt szervezte a nemzetôrséget 1848-ban Gödöllôn, s a 
gyôztes isaszegi csata után, a Grassalkovich-kastélyban megpihenô Kossuth Lajos mel-
lett állt a kastély erkélyén. A szabadságharc bukása után honvédeket bújtatott, engedte 
a szózat éneklését a templomban. Az 1855-ös kolerajárvány alkalmával tanúsított ön-
feláldozó magatartása miatt Ferenc József-keresztet kapott.114 Az 1848–1849-es szabad-
ságharc alatt tanúsított hazafias magatartását dicsérte a korabeli krónikás is: „Ez ám 
az ember (…) Dicséretére legyen mondva, a kardot is tudja úgy forgatni, mint a bibli-
át, ha kell.” A kastélyban berendezett kórodában sínylôdô beteg honvédek nem kaptak 
elegendô ennivalót, ezért kijártak a házakhoz ebédelni. A református lelkész asztalánál 
naponta hatvanan is ettek.115 

Az Erdélyi Ferenc halála alkalmából írt nekrológ szerint: „…soha vezérszerepre 
nem vágyódott, de mindég ugy cselekedett, hogy azt kiérdemelje. Egyházának nem 
csak a lelki dolgokban volt szeretve tisztelt feje és vezetôje, hanem minden ügyes-bajos 
viszonyok közt, ahol a hívek tanácsra, munkás segélyre szorultak, hozzá mint atyjuk-
hoz fordultak s az ô praktikus esze és szeretô szíve mindenütt eltalálta a dolog nyitját. 
(…) A ki itt [Gödöllôn] házánál valaha megfordult, bizonyosan emlékezetében maradt 
az a mindég vidor, mindég elôzékeny család, hol a vendégszeretetnek nem volt határa, 
hol elôkelô és szegény egyformán fogadtatott s a boldog egyszerûségben mindenki ho-
nosnak érezte magát.”116

112 Gedellôi vendégfogadó épület részeinek Lelet-tára. 1850. június 26. GVM TD 2001.1.1.

113 Sz. n.: Emlékkövek. 1. Erdélyi Ferencz… Protestáns Képes Naptár, 1867. 47–48., Györe Zoltán, i. m. 

Ref. 1461. 

114 Erdélyi Gyula: Pálffy Móricz gróf Gödöllôn. In: Ripka Ferenc (szerk.): Kegyelet Album. Bp. 1890.  

42–46. Kossuth Lajosnak az isaszegi csata utáni gödöllôi tartózkodását ábrázolja Biai-Fôglein István Kos-

suth Lajos szemléje Gödöllôn 1849. április 7-én címû olajfestménye, ami 1951-ben készült és a Hadtörté-

neti Múzeum tulajdonában van.

115 Kisbéri László: Gödöllôi napjaim, i. m. 138. 

116 Sz. n.: Emlékkövek. 1. Erdélyi Ferencz… i. m. 47–48. 

Domonyba, Pencre, Aszódra.108 1843. augusztus 29-én egy társasággal meglátogatta a 
Grassalkovich-kastélyt, és beírta nevét a kastély vendégkönyvébe.109 Ezenkívül két ver-
set datált Gödöllôrôl, a Merengés („Gödöllô, 1943. augusztus vége”) és a Temetôben 
(„Gödöllô, 1843. szeptember”) címût. Nem kitûnô versek, „az egyiket a tûz helyett csak 
az anapestusok lökik szakaszról szakaszra” – írja róla Illyés Gyula.110 A Merengés címû 
vers 1843. november 15-én jelent meg az Athenaeumban Pönögei Kiss Pál álnéven, és 
egyik versszaka miatt…

Hisz Petrarca és Petôfi
Félig-meddig már rokon,
Annál inkább osztozhatnak
A borostyánlombokon.

…hevesen támadta a költôt a ko-
rabeli kritika. Holott a szemére hányt 
elbizakodottság helyett inkább öni-
rónia, önbiztatás szólt a versbôl,111 
hiszen nehéz helyzetben volt Petôfi, 
színészi próbálkozásai kudarcot val-
lottak, s a fordítás bértollnoki mun-
ka volt számára. A Temetôben címû 
vers az 1844 novemberi kiadású Ver-
sek címû kötetben jelent meg. 

1845 tavaszán átutazott Gödöllôn. 
Felvidéki útjának elsô napján, ápri-
lis 1-jén a pest-eperjesi gyorsszekér 
megállt Gödöllôn, s a költô így emlé-
kezett erre Utirajzok címû munkájá-
ban: „Azt mondják, hogy Gödöllônek 
igen szép vidéke van. Nem tudom: 
igaz-e? mert már temérdekszer lát- 

108 Kerényi Ferenc: Petôfi Sándor élete és kora, i. m. 32–33. – Kardos Gyôzô: Petôfi Gödöllôn. 1979. 

Kézirat. GVM A 89.13.1. 

109 A’ gedellôi urasági kastélyt és díszkertet látogatók névkönyve. 1840 September 4-tôl kezdve 1844 

Junius 23-ig. OSZK Kt. Quart. Hung. 1011.

110 Illyés Gyula: Petôfi Sándor. Bp. 1963. 128. 

111 Szörényi László 2004. május 24-én a Petôfi Irodalmi Múzeum egyik tudományos konferenciáján azt 

állította errôl a versszakról, hogy ez szellemes szójáték Petôfi versében, mert Petrarca is megváltoztatta 

a nevét (Petracconak hívták eredetileg), ahogyan a magyar költô is Petrovicsról Petôfire magyarosított, 

ebben áll kettejük rokonsága. 
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haját homloka fölött egyenesen fölfelé fésülte, s mindig bizarr, szokatlan öltözeteket vi-
selt. Nôi társaságban tartózkodó, csaknem ügyetlen volt és kevés beszédû lévén, szép érces 
hangja csak akkor tûnt ki, ha költeményei egyik- vagy másikát szavalta, mit kifejezéstelje-
sen s szabadosan tett.”118 Hatvany Lajos nem a megszokott, idealizált képet festi a költôrôl: 

„…a kiugró pofacsontú, sárgás arcbôrû, kiálló szemfogú Petôfi korántsem volt hódító 
jelenség, Prielle Kornélia lehetett az utolsó megmondhatója, hogy az ifjú ember, kinek 
öltönye elhanyagolt, körme, haja ápolatlan, kinek orrhangja sem volt vonzó, legkevésbé 
sem hasonlított a költô-ideálhoz, amelyet honunk szebblelkû asszonyainak és leányainak 
ábrándjai festettek maguk elé. Szegény Petôfi oly ritkán került jó társaságba, hogy vala-
hányszor egy úri-leány-féle a legkisebb figyelemre méltatta, azon nyomban beleszeretett. 
Ez a lélek-, ha ugyan nem társadalomtani magyarázata Csapó Etelka, Sass Erzsi és Med-
nyánszky Berta iránt való eleve reménytelenségre ítélt, esengô szerelmeinek…”119 

Amikor Kéry Gyula 1901 decemberében Pozsony-
ban a Konvent utca 4-es számú ház elsô emeletén 
meglátogatta a 78 éves Mednyánszky Bertát, az úgy 
emlékezett, hogy gödöllôi találkozásaik alkalmával 
Petôfi szótlan, ábrándozó és hallgatag volt. „A valóság 
az, hogy én, ismerve Petôfi hirnevét és költeményeit, 
örültem, mikor vele Gödöllôn megismerkedhettem. 
Gyönyörködtem költeményeinek szépségében, ame-
lyeket Etelka halálán való bánatában irt és nekem 
felolvasott. Vigasztalni igyekeztem ôt, mert nagyon 
bánkodott a sors egyéb csapásai miatt is. Bámultam ôt, 
mikor a hazáról beszélt. Ilyenkor valósággal elragadott 
lángoló honszeretetével. Nem is sejtettem, hogy rész-
vétem és rokonszenvem csirája lehet az ô szerelmének. 
Ezt kezdetben annál kevésbbé sejthettem, mert mikor 
együtt voltunk, egy szavával sem árulta el, hogy sze-
relmes belém. Inkább szótlan, ábrándozó és hallgatag 
volt.”120 Ezt erôsítik meg a versek is: „Meg ne ítélj a 
találkozásról, / Mely közöttünk a legelsô volt! / Mint 
magát ekkor viselte nyelvem: / Az nem mindig olyan 
néma, holt.” (Meg ne ítélj…) „Lyányka, mikor úgy 
együtt sétáltunk, / Én nem szóltam és te hallgattál.” (Lyányka, mikor…) Nem csoda hát, 
ha Bertát meglepte a költô leánykérô gesztusa. „A Szerelem gyöngyeivel azért akadt meg a 
kritika, mert bedôlve a verscímeknek, a szerelmet kereste bennük. Az van ott legkevesebb”  

118 Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Bp. 1887. 

119 Hatvany Lajos: Így élt Petôfi. Bp. 1955. I. 5. 

120 Kéry Gyula: Friss nyomon. Bp. 1908. 68–70. 

Így volt ezzel Petôfi is, aki Erdélyi Ferencék házában ismerkedett meg Mednyánszky 
Bertával 1845. augusztus 10. körül. A lány édesapját, Mednyánszky Jánost Grassalkovich 
III. Antal özvegye, Esterházy Leopoldina 1841 decemberében nevezte ki jószágkormány-
zónak, de már korábban is Gödöllôn szolgált uradalmi intézôként. A hercegné meghagyta 
az inspektori titulusát, de a fizetését felemelte 200 pengôforinttal.117 1843-ban, Petôfi elsô 
gödöllôi tartózkodása idején azonban még nem találkozott a költô és Berta. A református 
lelkészéknél kétszer-háromszor találkozhatott a két fiatal, alig ismerték egymást, sétál-
tak, beszélgettek, a költô felolvasta a verseit. Petôfi e rövid ismeretség után beleszeretett 
a lányba, és Pestre visszatérve levélben megkérte a kezét. A leánykérô levél címzettje az 
édesapa volt, aki azonban ugyancsak levélben visszautasította a költôt, azzal indokol-
va döntését, hogy „színésznek, poétának nem adom a lányom”. A szerelem gyümölcse 
egy 39 versbôl álló ciklus lett, melyet már 1845 októberében ki is adott Emich Gusztáv 
Szerelem gyöngyei címmel. A versek nagy részét Szalkszentmártonban írta a költô, egy 
költemény azonban Gödöllôn született, magán hordozva a személyes találkozás emlékét, 
a hatalmas parkkal körülvett Grassalkovich-kastély konkrét helyszínének nyomait:

Ablakodból hogyha…

Ablakodból hogyha kitekintesz:
Kertet látsz csak, kertet és eget.
(Adja isten, hogy legyen hasonló
E látmányhoz teljes életed!)

Képzelem: mily boldog vagy, leányka,
Hogy körûled ilyen kert virít.
Jaj, de e kert sokkal boldogabb még,
Mert beléje néznek szemeid.

Gödöllô, 1845. augusztus

A Petôfivel egyidôs Bertáról a versek 
alapján csak annyi derül ki, hogy szôke 
volt és kék szemû. S milyen volt a sze-
relmes poéta? Részletes leírást ad róla 
Vachott Sándorné Csapó Mária, a költô 
korábbi szerelmének, Csapó Etelkának a 
húga: „Arcszíne sápadtbarna volt, komoly 
kifejezésû szemei feketék, tömött, sötét 

117 Gödöllôi Historia Domus. I. 81. 
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Petôfi Sándor: Szerelem gyöngyei. A kézirat részlete. 
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a nevét, szobrot állítottak neki 1955-ben, s bár a házat, ahol lakott egykor, már lebontották, 
de ma is tábla ôrzi a költô emlékét. Igaza van Hatvany Lajosnak: „Mialatt a kastély rég elfe-
ledett hercege (…) szórakozott Párizs erdejében, azalatt Petôfi azzal tette emlékezetessé a 
gödöllôit, hogy annak szélén, egy kis parasztházban, a mindennapi véknyan szelt kenyérért 
egy angol ponyvaregényt fordított magyarra. Sic fata tulerunt.”125 Többet beszélünk-írunk 
a kis mezôváros nevét az irodalomtörténetbe emelô, kötelezô olvasmánnyá lett költô rövid 
gödöllôi tartózkodásairól, mint a kastély hercegi rangban lévô uráról. 

1841-ben meghalt Grassalkovich III. Antal, kihalt vele a család, üresen maradt a kastély, 
mert a herceg felesége, Esterházy Leopoldina Bécsben és Pozsonyban lakott, csak ritkán 
látogatott el Gödöllôre. A kiürült kastély turistalátványossággá lett, a vendégkönyvben 
Petôfin kívül megtaláljuk gróf Széchenyi István, gróf Teleki László vagy Erdélyi János 
nevét, de járt itt Garay János is, akit az elhagyott kastély látványa egy vers megírására 
ihletett 1846. május 31-én:

Egy nagyúri kastélyban

Kapud kinyilik, a pitvar seperve,
Virágsorok közt a lépcsô megyen,
S a néma kastélyôr kegyét kinyerve,
Végigmegyünk a pompás termeken.

Dús termeid fényt és pazart lehelnek,
A fényes bútor vendégkészen áll,
Itt hangszerek, ott játmüvek hevernek,
A fal remek föstményekkel kínál.

........................................... 

Mindent találok itt… csak ki ennyi kincsen
Örülne, embert nem és életet!…
Ez egy magyar családnak ôsi fészke,
Csak az hagyhatja így el örökét!
A fecske visszatér szerény lakához,
A gólya régi fészkéhez siet…
Csak ember, aki hûtelen honához,
Vadász hazáján kívül élveket.126

125 Hatvany Lajos: Beszélô házak és tájak. Bp. 1989. 647. 

126 Garay János: Összes munkái. S. a. r. Ferenczy József. Bp. 1886. 58–59. 

– írta Illyés Gyula.121 A szerelemnél erôsebb a szerelemvágy ezekben a versekben, amely-
nek a megfogalmazását Berta váltotta ki a költôbôl. Az „üdvem gyöngyvirága”, „hazám 
nemtôje”, „szép csillagom”, „aranyba foglalt drágakô” és egyéb közhelyes metaforákkal fel-
cicomázott múzsa csak ürügy arra, hogy a költô sajátmagáról és érzelmeirôl írhasson. A Fa 
leszek, ha… kezdetû vers folklorizálódott leginkább e „híg anyagú cyklus”122 darabjai közül. 

A verseskötet egy példányát Petôfi elküldte Bertának, beletéve azt a nemzetiszín sza-
laggal átkötött, lepréselt virágcsokrot, melyet egyik sétájuk alkalmával a lánytól kapott 
a költô. Ma Budapesten a Petôfi Irodalmi Múzeum állandó Petôfi-kiállításán hirdeti ez a 
csokor a gödöllôi Mednyánszky Bertával szövôdô szerelem szép emlékét.

A második felvidéki útja során írt, 1847. május 13-i levelében már csak édes-bús em-
lékezéssel tesz említést a nem is oly régi szerelmi epizódról: „Kerepesen túl Gödöllôt 
értük, hol az a szôke leányka lakik, kihez sok, sok verset írtam. Használtam az alkalmat, 
míg a gyorsszekér elé új lovakat fogtak, leszálltam s a múlt tarka emlékeitôl környezve 
mentem… a fogadóba, s megreggeliztem.” 

Nemcsak tárgyak ôrzik a nagy költô emlékét, de 
a folklór is terjeszti kultuszát, ami ráadásul nem elé-
gedett meg csak Petôfivel, Rózsa Sándort is a költô 
társaságában tudta. 1947-ben a 77 éves Szombat 
Lajos így idézte fel Petôfi 1843-as gödöllôi tartózko-
dását: „…Petôfi indult, hogy mén Gödöllôre. Rózsa 
Sándor meg akarta látogatni, de Petôfi intette, hogy 
akkor elfoghatják. De egyszer mégis eljött, este ti-
zenegykor kopogott az ablakán. Petôfi már várta. 
Öregapám ott feküdt a gangon apámmal, a kocsi 
meg ott állt az udvaron, ahogy behordták este a ta-
karmányt. Azt kérdi öregapámtól Rózsa: van-e kasza 
a kocsiban? Öregapám mondja, hogy nincs. Rózsa 

meg azt mondta: – Akkor odakötöm a lovamat. Borozgattak együtt, mikor elfogyott, fölkel-
tették János bácsit, hogy hozzon bort. Aztán Rózsa Sándor fölpattant a lóra és elment.”123

Már 1899-ben emléktáblát állítottak Petôfinek gödöllôi lakóhelyén, továbbá az elsô világ-
háború elôtt mintegy két évtizeden át mûködött egy Petôfi-szobor bizottság, mely a költô 
emlékére felállítandó szoborra gyûjtött pénzt, a háború azonban meghiúsította a terveket.124 
Késôbb utcát, teret neveztek el Petôfirôl, egy általános iskola és a Mûvelôdési Központ viselte 

121 Illyés Gyula: Petôfi Sándor, i. m. 224. 

122 Horváth János: Petôfi Sándor. Bp. 1922. 156. 

123 Dégh Linda: A szabadságharc népköltészete. Bp. 1952. 150–151. 

124 Petôfi gödöllôi ideálja. GV 1902. márc. 2. 2–3.; Antikvárium: Jó helyen van-e a Petôfi emléktáblája 

Gödöllôn. GV 1902. aug. 21. 2.; Kallina Ernô: Mednyánszky Berta. GV 1904. ápr. 3. 1–3.; Berente István: 

Petôfi Sándor Gödöllôn. GH 1940. jún. 16. 1. 
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Gödöllôi Városi Múzeum

Turáni Kovács István 

Petôfi Sándor szobra a Petôfi-téren



II. A duAlIzmus IdôszAkA 
1867–1920

1. A kIrálYI nYArAlóhElY

nemzeti skizofrénia a dualizmus idején,  
a királyi család és a falu viszonya

Bár divatos nyaralóhely lett Gödöllô a kiegyezés után, ennek ellenére még a 20. század ele-
jén is ôsállapotok uralkodtak a településen. Csak a központot, a falu belterületét világítot-
ták 42 füstölgô petróleumlámpával, mindössze a Váci (ma Dózsa György) út volt makadám, 
a többi rész sártengerré változott esôs idôben. A gyalogjárók melletti vízelvezetô árokba 
folyt a szennyvíz a házakból és abban úsztak a kacsák és a libák. A falu közepén, a mai 
Erzsébet Királyné Szálloda helyén egy düledezô, ütött-kopott épület állt, melyben Weisz 
Sámuel órásüzlete és a tûzoltólaktanya székelt. A mai Szabadság teret por, piszok, kezdet-
leges állapotok jellemezték, promenád helyett gazos, füves terület, a község kaszálója he-
lyezkedett el. Az udvar jelenléte közgazdasági szempontból közömbös volt a település szá-
mára: Bécsbôl szerezték be az udvartartáshoz szükséges valamennyi dolgot: élelmiszert, 
húst, fûszert, zsírt, iparcikkeket, még az ivóvizet is a császárvárosból hozatták. Naponta 
jött a tehervonat az udvari kurír felügyelete alatt és hozta a szükséges dolgokat. A királyi 
család nem a helyi kereskedôket, iparosokat támogatta vásárlásaival. „Itt soha egy tagja 
a királyi családnak ingatlant nem szerzett, mint tették azt például Schönbrunnban, ahol 
az ô példájukon felbuzdulva az arisztokrácia számos tagja is építtetett mesés palotákat. 
Gödöllôn nincs egyetlen arisztokratának, fôpapnak, mûvésznônek vagy demimondnak 
sem nyaralója, mint az szokott lenni oly helyeken, ahol az udvar székel.”1 

Ferenc József, Rudolf és a királyi család férfitagjai elsôsorban vadászatra használ-
ták Gödöllôt, Erzsébet királyné sétálásra, lovaglásra. Kezdetben elôfordult, hogy a ki-
rályi család tagjai nemcsak ôsszel, de télen is idôztek Gödöllôn, és az akkor még be nem 
temetett hattyús tavon korcsolyáztak. Lipcsey Ottó postamester, aki egyébként híres 
mûkorcsályázó volt, tanította meg Erzsébet királynét és lányait korcsolyázni.2 Nem na-

1 Gödöllô halad. II. GV 1927. dec. 4. 1.

2 Gödöllô halad. I-IV. GV 1927. nov. 27-dec. 18.; Ld. még: -fka-o [Kaffka László]: A haladás útján. GV 

1898. ápr. 10. 84–85.; GV 1921. jan. 23. 1.
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eszközök voltak a Kamarilla kezében. A nemzeti önérzet és méltóság lábbal tiprása lenne 
a közös emlékmû. S jól jellemezte az általános helyzetet is Hegedûs Aladár: hiába ámítják 
magukat, az ellentétes érzések még nem szûntek meg, az óvatos hazafiság idôszaka ez.3 

Móricz Zsigmond nagyon pontosan írja le a királyi család és a gödöllôi lakosok kap-
csolatát a Gödöllei séta címû riportjában. „Villanyos törtet keresztül a piacon… A legsa-
játosabb szélsôségek zagyva világa terped körül. Minden van itt, ami egy magyar faluban 
lehet és nem lehet. Királyi kastély és száguldó villanyos. Tarka kendô a lányok derekán 
és nagy gömbökkel lógó villanylámpák. A Mi boltunk néven pingált szövetkezet. És száz 
darab úri lányka, polgáristák, akik két tanítónô vezetése mellett mennek, mennek… (…) 
És egy király. Ez micsoda? Ahogy beljebb vágok Gödöllôbe, s elvész a kastély utolsó fája is, 
megérzem, hogy ennek a népnek: vendég. Ritka vendég. Akit kissé megbámulnak, mikor 
szûk kis napi életük ablakán, a kapa vagy a villa mellôl, felnéznek, meglátják, hogy lova-
golnak karcsú lábú nemes paripákon, aztán tovább végzik a munkájukat, mert az életük 
komoly és szakadatlan, de a vendég csak pillanatnyi…”4

Mint királyi nyaralóhelyet egyre többen keresték föl Gödöllôt az 1870-es évektôl 
kezdve. A vendégek szórakoztatására báltermet alakítottak ki a vendégfogadó emeletén 
Beniczky Ferencnek (1833–1905), a gödöllôi koronauradalom akkori jószágigazgatójá-
nak a kezdeményezésére. Nemcsak bálokat, koncerteket tartottak a nagyteremben, ha-
nem színi elôadásokat is, az egykori színpad helyét máig ôrzi egy falmélyedés az épület-
ben. A korabeli helyi újságban hemzsegnek a tudósítások a bálokról, melyeket a Tûzoltó 
Egyesület, az Ipartestület, a Kaszinó vagy a vadászok rendeztek. Beniczky Ferenc alapí-
totta 1871-ben a Kaszinót is, melyet ugyancsak az Erzsébet Szállóban rendeztek be és 
amely sokáig a társadalmi élet központját jelentette. A szálló elôtti fôteret befásították és 
kedvelt sétálóhellyé alakították, az országos vásárokat pedig a községen kívülre helyezték. 
Az épület 1916-ig mûködött szállóként. Ettôl kezdve a mezôvárosból 1867 után nagy-
községgé váló Gödöllô bérelte a koronauradalomtól az épületet, mely oktatási célokat 
szolgált több évtizeden át. Elôször a minorita gimnáziumot, majd a Polgári Leányiskolát 
helyezték el benne. 1924. február 17-én a híres kelet-ázsiai utazó, Biró Lajos vetített 
elôadást tartott az akkor már minorita gimnázium nagytermében. Hegedûs László, a 
gimnázium tanulója, négy testvérével együtt részt vett az elôadáson. „Az idôs parasztasz-
szonyok hetekig szidták az utazót színes felesége miatt” – emlékszik.5

Az Erzsébet Szállón kívül a vele szemben lévô Központi Szállóban, majd az 1912-ben 
felépült szecessziós stílusú községháza nagytermében tartottak rendezvényeket, egyesü-
leti üléseket, koncerteket, szerveztek kiállításokat. Nagy népszerûségnek örvendett Bittó 

3 Dr. H[errmann] A[ntal]: Honvéd szobor Gödöllôn. GV 1898. márc. 11. 59–60.; Hegedûs Aladár: 

A gödöllôi honvéd-emlékrôl. GV 1898. márc. 21. 70–71.

4 Az Est, 1913. jan. 28.

5 Hegedûs László: A Gödöllôi Református Ifjúsági Egyesület vázlatos története. Kézirat. 5. GVM  

A 93.141.1.;  Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig. Bukarest, 1979. 137.

gyon voltak itt nagyszabású bá-
lok, fontos udvari rendezvények, 
azoknak inkább Buda volt a hely-
színe. A király támogatta például 
Odrobenyák plébános könyvét, 
rendszeresen adott egy kis pénzt 
az iskoláknak, de egyébként nem 
törôdött a településsel úgy, mint 
Grassalkovich, aki a kastély fel-
építése után a falut is fejlesztette.

A dualizmus idején Gödöllôre 
különösen jellemzô volt az a fe-

lemás helyzet, hogy egyszerre van jelen a 48-as hagyományok ôrzése és a Ferenc József 
jó király iránti lojalitás. Ferenc József térnek hívták azt a helyet, ahol az elsô világhábo-
rú áldozatainak és Török Ignác aradi vértanúnak állítottak emléket. Együtt a hóhér és 
az áldozat. A király adófizetô gödöllôi polgár volt, olykor a gödöllôi lakosok munkaadó-
ja, sôt Erzsébet királyné varázslatos egyéniségén keresztül szinte szerethetô személlyé 
vált. Ugyanakkor a gödöllôiek büszkék voltak a negyvennyolcasságukra, hogy Kossuth a 
gyôztes isaszegi csata után a gödöllôi kastélyban fogalmazta meg a Habsburg-ház trón-
fosztását kimondó Függetlenségi nyilatkozatot 1849 tavaszán. E felemelô események 
után aztán még 20 év se telt el (csak 18), és nekik hajbókolniuk kellett a szabadságharcot 
vérbe fojtó, kegyetlenül megtorló uralkodó elôtt, szavalattal, énekkel, zsebkendô lenge-
téssel fogadni a vasútállomáson a Királyi Váró elôtt. Mennyire illik Illyés Gyula verse a 
gödöllôi népre: „Kezét – mert ô ölt, maga a király – / Egy nép arcába törölte bele. / Nem 
volt e földnek Petôfije már! / Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.” (Október 6.)

1898-ban Honvédszobor Bizottságot hoztak létre, emlékmûvet szerettek volna állítani 
az isaszegi csatában elesett és a gödöllôi temetôben nyugvó 48-as honvédeknek. Az ugyan-
csak ebben az évben induló helyi lap, a Gödöllô és Vidéke szerkesztôje, ifj. Herrmann Antal 
vezércikket írt arról, hogy a gödöllôi nagy közös sírban nemcsak magyar honvédek nyug-
szanak, hanem az ellenség is, osztrák és orosz katonák. „A sír egyesíti azokat, akiket az élet 
szembe állított egymással. A halál mindent kibékít” – írta a cikkíró. Azzal érvelt, hogy nem 
személy szerint voltak ellenségek, ôk csak a kötelességüket teljesítették, és ôk is vitézül 
küzdve haltak meg. Azt javasolta, hogy a készülô szobor a magyar honvédek mellett em-
lékezzen meg az osztrák és orosz vitézekrôl is. „Csak mellékesen akarom említeni, hogy a 
királyi család magyar otthonában talán annál illendôbb volna ez a méltányosság az osztrák 
harcosokkal szemben.” A lap következô számában Hegedûs Aladár jogász, földmûvelésügyi 
miniszteri tanácsos, gödöllôi lakos válaszolt a javaslatra. Kitûnôen érvelt amellett, hogy 
miért képtelenség az, amit a cikkíró felvetett. A személyeket nem lehet elválasztani az 
eszmétôl. A nemzeti honvédség a tételes jog, a szentesített törvény alapján állt és védte a 
hazát, az ôsi alkotmányt és a szabadságot, míg Jellasics bán, Windischgrätz és Paskievics 
katonái a jogot lábbal tipró erôszakot, a kíméletlen zsarnokságot személyesítették meg, vak 
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kereskedôk is. 1875. augusztus 1-jén alakult meg a múzeumegylet, a belügyminisztéri-
um 1875. december 1-jén hagyta jóvá az alapszabályt. Az 1876. május 20-i közgyûlésen 3 
alapító és 147 pártoló tagot jegyeztek be. Elnöknek Rómer Flórist választották, titkárnak 
Dobozi Istvánt, könyvtárnok és múzeumôr Gönczy Benô gödöllôi református lelkész lett.

A számos vidéki múzeumegylet létrehozását támogató, ösztönzô Rómer célja az 
volt, hogy a helyi gyûjtemény létrehozása, a régészeti emlékek bemutatása, tudományos 
elôadások tartása a vidék közmûvelôdését segítse elô. Régiségen, történelmi emléken 
elsôsorban ôskori, ókori és középkori régészeti leleteket értettek. A gödöllôi múzeumegy-
let eszmei célkitûzése liberális volt: a múlt értékeit, a haza kincseit akarta megmenteni, 
amelynek segítségével a nép mûveltségét lehet emelni, látókörét lehet bôvíteni. Az egy-
let célját így fogalmazta meg az alapszabály: „Gödöllô és vidékén, sôt bárhol felfedezett 
minél több történelmi és régiségi tárgyat egybegyûjteni, és közmûvelôdés elôhaladása 
szempontjából az egylet költségén állandóan Gödöllô városában fenntartandó történelmi 
és régészeti múzeumot létrehozni, tárgyait a közönség használatára kiállítani, értekez-
letek s felolvasások által a történelem és régészet iránti érdeklôdést a közönségben feléb-
reszteni és a nevezett tudományok ismeretét terjeszteni.” 

A régészeti és numizmatikai anyagot bemutató kiállítást az Erzsébet Szállóban lévô 
Kaszinó helyiségében nyitották meg, négy díszes és nagy szekrényben helyezték el az 
összegyûjtött tárgyakat. A gyûjtemény római-, magyar- és vegyes érmekbôl, régi bankók-
ból, kô-, bronz- és vastárgyakból, könyvekbôl, írott dokumentumokból és térképekbôl állt. 
A kétéves mûködésrôl két évkönyvet adtak ki, ami kitûnôen dokumentálja az egylet rövid 
történetét és tartalmas mûködését. Az elsô évkönyvben Rómer Flóris szemelvényeket pub-
likált Grassalkovich Antal egyetlen irodalmi mûvébôl, az akkor még teljesen ismeretlen 
Beteges és unalmas gondolatai címû aforizmagyûjteménybôl, melynek kéziratára a Nem-
zeti Múzeum Kézirattárában lelt. A második évkönyv pedig közli információkban gazdag 
elôadását Grassalkovich Antalról, Gödöllô meghatározó személyiségérôl. Két év után el-
halt az egylet, amiben szerepet játszhatott az is, hogy Rómer Flórist 1877-ben nagyváradi 
kononokká nevezték ki, s már nem állt buzdítólag a múzeumszervezôk mögött. 

A gödöllôi múzeumügy történetének következô állo-
mását egy magángyûjtemény jelentette. Magyar Kázmér 
(1858–1942) földmûvesiskolai tanfelügyelô, néprajzi gyûjtô 
volt. 1895-ben Dániában járt tanulmányúton, visszajövete-
le után a földmûvesiskolák tanfelügyelôjévé nevezte ki a 
miniszter az akkor már ismert gazdasági szakírót. Cikkei 
fôként a Köztelekben, a Magyar Gazdák Szemléjében, a 
Magyar Gazdák Lapjában és a Gazdasági Lapokban jelen-
tek meg. Késôbb az Országos Magyar Gazda Szövetség szé-
les körû munkájába kapcsolódott be, gróf Károlyi Sándorral, 
Darányi Ignáccal (1849–1927), Gaál Gasztonnal dolgozott 
együtt. Györffy István néprajztudós baráti társaságába tar-
tozott. Nagykôrös képviselôjeként 1920-tól éveken át tagja 

bácsi cukrászdája a Ferenc Jó-
zsef téren, híres volt a kávéja és 
a fagylaltja, az ügyvédek is rend-
szeresen odajártak ebéd után ká-
vézni, beszélgetni. Már a század 
elejétôl tervezték egy kultúrház 
felépítését, errôl sokat cikkeztek 
az újságokban, de nem valósult 
meg. A mûvelôdés modern hely-
színeként nyílt viszont mozi. Ke-
lemen Miksa nyitotta az elsô ál-
landó mozgószínházat Gödöllôn 
1912. augusztus 1-jén a Ferenc 

József téren Diamant Mór vaskereskedô házában Uránia Mozgó néven. A Brunner család 
vette át a mozi mûködtetését 1917-ben, és több évtizedig az ô tulajdonukban maradt. 
Az Erzsébet királyné Szálló egyik szárnyrészében alakítottak ki modern helyiséget, és oda 
költözött a mozi a Diamant-házból 1937-ben és máig ott mûködik.

múzeumügy

Múzeumegylet is alakult Gödöllôn 1875-ben Gödöllô és Vidéke Történelmi és Régészeti  
Múzeum-Egylet elnevezéssel, mely az ország többi muzeális intézményéhez hasonló-
an társadalmi alapon, helyi kezdeményezésre, saját erôforrásból született meg. Rómer  
Flóris (1815–1889) régész, mûvészettörténész, a Nemzeti Múzeum ôre szorgalmazta egy 
regionális szerepkörû közgyûjtemény létrehozását. Pest megyében elsôként Gödöllôn 
alakult múzeumegylet. A múzeumegyletek általában megyeszékhelyeken jöttek létre, 
ehhez képest Gödöllô csak egy 3500 lakost számláló, kis település volt, de valószínûleg 
a királyi család jelenlétének köszönhetôen esett rá a választás. Ebben nem is kellett 
csalódni, a király is támogatta a kezdeményezést évi 300 forinttal. Ez reményt adott 
arra, hogy a környék elôkelô és tehetôs birtokosai is követik majd a király példáját, és 
pártolják a fiatal egyletet. 

1876. szeptember 4-én Budapesten tartották a VIII. Ôstörténelmi és Embertani Kong-
resszust, ami nemzetközi esemény volt, s Rómer Flóris kezdeményezésére ehhez kívánt 
kapcsolódni Gödöllô és vidéke is egy kiállítással. Az indítványt pártolta a péceli Ráday Pál 
gróf is, és az egylet megszervezésében oroszlánrészt vállalt a késôbbi titkár, az évköny-
vek szerkesztôje, Dobozi István maglódi községi jegyzô. Jelentôs közéleti emberek álltak 
a kezdeményezés mellé nemcsak Gödöllôrôl, de a környezô településekrôl is: Szadáról, 
Aszódról, Valkóról, Pécelrôl, Maglódról, Ikladról, Kis-Kartalról, Vácról. A környék fôúri 
és nemesi családjai képviseltették magukat, ezenkívül papok, lelkészek, tanítók, jegyzôk, 
ügyvédek, értelmiségiek, de feltûnôen nagy számban a zsidó földbirtokosok, bérlôk, 
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fôvárosból, a Malomtóra mentek kacsázni, majd este kilencig 
kocsikáztak az erdôségekben. „A tó, az erdôk egyaránt tetszet-
tek neki. Az alkony a tavon, a nyílt részeken! Boldogult Erzsé-
bet királynénk mindig ide gondolt Korfunál, tengeri útjain. 
Ez volt a fokmérôje, ha a gödöllôi hangulatot, látványosságot 
megközelítette valami: szép, ha nem hasonlított rá: nem ért 
semmit. Dr. Eiselsberg megértette a bálványozott királynét.” 
A Lumniczer doktornál elfogyasztott magyaros vacsora után 
átmentek Magyar Kázmér portájára. 

„Több csinos rendezés felôl vettünk e portáról már értesü-
lést, de Eiselsberg látogatásakor érte el a zenithet az ünneplés. 

A hírneves vendég és kíséretének érkezésekor kigyúltak 
a székely kaput és a rojtozott kerítést Szent István nap óta 
ékesítô nemzeti színû villamos körték 1000 gyertyafény ere-
jéig. A kapu rácsozatában fehér transzparens fogadta a kiváló 
doktort viváttal.

A parasztos, magyar berendezésû szobák szemléje után a sátorszerûleg kiképzett ve-
randán rágyújtott a társaság, és alig koccintott másodszor, a felsô kert felôl a rózsalugas 
alján egy különös menet fordult ki és közelít lassú, méltóságteljes vonulásban a veranda 
elé, a kísérô cigányzene a »cserebogár, sárga cserebogár«.

Elöl egy fiatal csinos parasztlegény kipántlikázott kalappal, nyalka rendezôi bottal. 
Utána egy szép parasztleányzó fehérben, nagy virágbokréta a kezében, mellette két vár-
megyei díszhuszár lépeget jobbról és balról mentésen, csákóban. A következô sorokban 
fehérruhás leányok kékbeli legények kettesével következnek 6 párban, a menetet a leg-
szebb gödöllôi parasztmenyecske zárja a férjeurával, Szekeres Sándorral. 

A veranda elé a két huszár kerül szélre, a népség pedig arcban fejlôdik a vendégek felé. 
Persze a vezér Samu a fehérruhás leányzóval a középre élelmeskedi magát, és talpraesett 
verses köszöntôt vág ki a háziak, fôleg pedig a vendégek üdvözlésére, és jelzi, hogy társa, 
a leányzó hozza az ünnepi bokrétát, de a többi leányzó is kedveskedik, ha mindjárt kisebb 
csokorral is. Bizony elborította a tarkabarka sok csokor a veranda nagy asztalát, és ha jól 
láttam, a bécsi hírneves vendégnek ugyancsak dolgába került, hogy leplezze hangjában, 
szeme körül, ami ott borulatot akart csinálni.”10 A felvonulás után fergeteges tánc kö-
vetkezett, majd egy leányzó kezet csókolt a magas vendégnek tisztelete jeléül, Blaháné 
sem tudta volna jobban eljátszani a jelenetet. A kissé ironikus hangnemû újságcikk jól 
érzékelteti a korabeli Gödöllô hangulatát, életérzését.

10 Dr. Eiselsberg. GV 1909. szept. 5. 2–3.

volt a nemzetgyûlésnek. 1894-ben megvette Gödöllôn Gyôry Vilmos író, mûfordító házát 
a Kossuth Lajos utcában. Kissé átalakította az épületet, székelykaput állíttatott 1902-ben, 
Gyôry Vilmosnak pedig emléktáblát helyezett el a házon. Az év nagy részét Gödöllôn töl-
tötte, és csak az ôsz beálltával költözött be fôvárosi lakásába.6

Néprajzi anyag gyûjtésébe kezdett 1897-ben: Magyarország egész területérôl szárma-
zó munkaeszközöket, használati tárgyakat, népviseleteket gyûjtött. Anyaga 1573 darab-
ból állt 1926-ban. Nagy Pál Miklóst (1868–1950), a híres jász fafaragó mûvészt is ô hívta 
Gödöllôre.7 Jó barátságban volt Móra Ferenccel (1879–1934), levelezett is vele. A Gödöllôi 
Járási Közmûvelôdési Egyesület és a Faluszövetség nagyszabású kiállítást rendezett 1926 
augusztusában. Ennek keretében múzeumként lehetett látogatni Magyar Kázmér portá-
ját. A kiállítás katalógusa adja a legrészletesebb leírást néprajzi gyûjteményérôl,8 amely a 
második világháború alatt elveszett, szétszóródott, csak néhány darabja került be késôbb 
a Gödöllôi Városi Múzeumba.9 A Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntették ki, mert 
részt vett 1896-ban az Ezredévi Kiállítás szervezésében.

Magyar Kázmér a gyûjteményén kívül 
is sajátos jelensége volt a századfordulós 
Gödöllônek. Lelkesedett a közügyekért, tá-
mogatott minden jószándékú kezdeménye-
zést, például ingyen telket adott a gödöllôi 
mûvésztelepnek szövôiskola felépítése cél-
jára. Ugyanakkor tipikus példánya volt a 

„mûparasztnak,” aki a felületes, giccses pa-
rasztromantikát terjesztette, egy nem létezô 
paraszti kultúrát akart konzerválni. Számos 
fényképfelvétel készült, amelyen Magyar 
Kázmér és felesége parasztruhába vannak 
felöltözve és bográcsban fôznek gödöllôi 
házuk udvarán. Sok látványos, népi kul-

turális bemutatóval körített vendégfogadás zajlott Magyar Kázmér nevezetes portáján. 
Egy ilyen estrôl számol be a Gödöllô és Vidéke 1909-ben. Dr. Lumniczer József, a neves 
orvos, akinek szintén nyaralója volt Gödöllôn a Kálvária mellett, egy Budapesten zajló 
nemzetközi orvoskongresszus alkalmával gödöllôi nyaralójában látta vendégül báró dr. 
Eiselsberg Antal udvari tanácsost, bécsi egyetemi tanárt. Vasárnap délután érkeztek a 

6 Buday Barnáné: Emlékezés Magyar Kázmérra. Köztelek, 1942. máj. 3. 438. 

7 Holló Mihályné: Nagy Pál Miklós. 1960. Kézirat. GVM TD 93.272.4.

8 A Gödöllôi Járási Közmûvelôdési Egyesület és a Falu-Szövetség kiállításának útmutatója. Gödöllô, 

1926. augusztus hó 5–10. Összeállította: Dettár György festômûvész. Bp., 1926. 81–83.

9 G. Merva Mária: Egy elpusztult múzeum üzenete. Tárgyak a Magyar Kázmér-házból. Gödöllôi Szolgá-

lat, 1997. jan. 24. 9.
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család otthona címû könyvét, amely Erdélyi Mór fotóival együtt kiválóan dokumentálja 
a kastély épületének és belsô berendezésének állapotát a királyi korszakban. 1898-ban 
Erzsébet királyné halála után adta ki Erzsébet királyné Gödöllôn címû füzetét.

Dr. Teghze Lajos (1852–1932) ötven évig volt orvos 
Gödöllôn. Elismerte a királyi udvar és a toszkánai nagy-
herceg is.14 Harmos Ilona gyerekként komikus jelen-
ségnek látta: „Kicsi bácsi, nagy a hasa és nagy a kalapja. 
Olyan apró léptekkel tipeg a nagy kalapja alatt, mintha a 
két lába egymáshoz volna kötve, vagy mintha egy nagy 
csiperkegomba lassan megindulna az erdôben.”15 Sík 
Sándor finomabban szövi alakját a Gödöllôre emlékezô 
versébe: 

„Az öreg király zöld vadászruhában
Ül a kocsin egy másik öregúrral.
(A toszkánai nagyherceg lehet:
Jóbarátom, a csendôr azt beszéli.)
De lám, mindjárt a második kocsin
Ott ül az öreg doktor: Thegze bácsi!
Ugyan volna-e most is a zsebében
Aranypapiros lágy szaloncukor?”16

Szolgálataiért Ferenc József egy szép, 1913-ban ké-
szült, bronz, szecessziós kaput ajándékozott Teghze dok-
tornak, Csányi Károly munkáját.17 Elôfordultak persze 
olyan esetek is, amikor nem hízelgôen nyilatkoztak Teghze doktorról. A Gödöllô és Vidéke 
számolt be arról, hogy egy Gödöllôn nyaraló budapesti úriasszony rosszul lett, és orvosi 
segítséget akartak hívni hozzá. A járási orvos aludt, és a cselédje nem keltette föl. A másik 
orvos Teghze Lajos volt, aki ígérte, hogy majd elmegy, de három óra múlva sem érkezett 
meg, végül az utcai járókelôk siettek a hölgy segítségére. Mint késôbb kiderült, a Gödöllôn 
vadászó toszkánai nagyhercegnél állt készenlétben Teghze doktor mint a herceg nemrég 
kinevezett háziorvosa. „Minden esetre sajn[álat]os állapot, hogy olyan városban, ahol hét-

14 Hovhannesian Eghia: Gödöllô a múltban és most. Gödöllô, 1933. 95. Vezetéknevét kétféleképpen írják: 

Thegze és Teghze, a sírján Teghze szerepel, ezért ezt tartom helyesnek, de az idézetekben elôfordulhat a 

másik változat is. 

15 Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona: Burokban születtem. Budapest, 2003. 36.

16 Sík Sándor: Gödöllô. In: S. S.: A magam módján. Válogatott költemények. Budapest, 1996. 133–134.

17 Ez a kapu a Szabadság téren álló szolgálati lakás bejárati ajtaja volt, utoljára Epres János iskolaigaz-

gató és családja lakott a házban. A ház lebontásakor került be a kapu igen rossz állapotban a Gödöllôi 

Városi Múzeumba, jelenleg az állandó helytörténeti kiállításban látható. 

nevezetes személyiségek

Sokat tett Gödöllô mûvelôdéstörténetéért Odrobenyák 
János és Ripka Ferenc. Odrobenyák János (1825–1896) 
harminchat évig volt Gödöllô plébánosa. 1878-ban 
Odrayra változtatta a nevét. Ô írta az elsô monográfiát 
Gödöllôrôl, ami 1875-ben jelent meg Gödöllô hajdan 
és most címmel. Kiadását támogatta Ferenc József, és 
az akkori kultuszminiszter, Trefort Ágoston levélben 
köszönte meg Odrobenyáknak a neki küldött tiszte-
letpéldányt.11 A szerzô éveken át gyûjtötte a Gödöllôre 
vonatkozó történelmi dokumentumokat, feldolgozta 
az isaszegi, gödöllôi és máriabesnyôi Historia Domus 
anyagát, kutatott a Pest megyei levéltárban, a királyi 
kúrián, szemtanúja és szenvedô alanya volt a kastély 
különbözô tulajdonos-váltásainak. Bár nagyon kriti-
kus a könyvvel szemben a Gödöllô és Vidéke cikkírója:  

„A szerzônek primitív a históriai filozófiája, kevés a kri-
tikája, nemigen van szerkesztô, alakító, elôadó képessé-
ge”, azt azonban elismeri, hogy hiányt pótló munka.12 
A település elöljárósága is elismerte a plébánosnak a 
közmûvelôdés területén végzett fáradozásait egy róla 
kiállított bizonyítványban: „Odrobenyák N. János úr a 
közjó, a közmûvelôdés és népnevelés terén folyama-
tosan fáradhatatlan buzgalmat tanúsított, úgy a nép, 
mint általában a mezôvárosunk érdekében, örömmel 
karolt fel mindenkor minden alkalmat arra nézve, hogy 
a közjót elômozdítsa, s kitûnôleg hatott a nép szelle-
mi fejlôdésére s a közmûvelôdésre…”13 Odrobenyák a 
gödöllôi temetôben nyugszik. 

 Ripka Ferenc (1871–1944) a szomszédos Isaszegen 
született. Jogi tanulmányai után újságírással foglalko-
zott. 1925 és 1932 között Budapest fôpolgármestere 
volt. A millenniumra jelentette meg Gödöllô a királyi 

11 GVM TD 98.21.1.

12 Dr. Herrmann Antal: Gödöllô monographiája. GV 1898. febr. 21. 28. 

13 Idézi Lábadi Károly: Könyvekkel, szobrokkal és parkokkal emlékezve. In: Krassay László (szerk.): 

Emlékülés a Gödöllôi Erzsébet-park alapításának 100. évfordulóján. Gödöllô, 1998. 96.
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Fekete István írót (1900–1970) 1918 tavaszán Gödöllôre vezényelték tartalékos tiszti 
iskolára a kaposvári hadi érettségi után. Káplárként szolgált 1918 októberéig. Itt érte az 
ôszirózsás forradalom. A Ballagó idô címû életrajzi regényében a folyamatos éhezésre (11 
kilót fogyott) és a rossz ruházatra emlékszik felidézve ezt az idôszakot.23 

Molnár Z. János (1880–1960) festô-
mûvész Bácskában született. Református 
lelkészek és tanítók voltak az ôsei. 1904–
1905-ben a római festôakadémiára járt, 
majd a párizsi Julian Akadémiára, utána 
Münchenben tanult. Az I. világháborúban 
hadifestô volt a Piave és Montello kör-
nyékén. 1908-ban telepedett le Gödöllôn. 
Állandó kiállítója volt a közös tárlatok-
nak és önálló kiállításokkal jelentkezett 
rendszeresen a városháza nagytermében 
karácsony elôtt. Népszerûek voltak csend-
életei és Gödöllôt ábrázoló tájképei. A ter-
mészet szépségében talált megnyugvást.  

„A természet mindig új és változatos, nap-
ról napra új vonalakat, merész vagy csak sejtetôen finom és halk színeket produkál. Min-
dig érdekes és meglepô és az emberi arc és test problémáihoz hasonlóan egyike a legne-
hezebb témáknak.”24 

Sok gyereke volt, a vasút mellett lakott, Németh László nagybátyjának szomszédsá-
gában. Kérelmet írt 1940. január 26-án Horthy Miklósnénak mint a Segélyakció Alap 
védnökének, hogy támogatást kérjen a maga és családja számára. Levelében kifejtette, 
hogy nagyon szerény és egyre súlyosbodó anyagi viszonyok között él, melyhez hozzájá-
rult a közelmúltban történt súlyos mûtétje is. Ezenkívül elsôéves joghallgató fia tanítta-
tása is gondot okoz neki. „Szerény anyagi körülményeimre jellemzô, hogy alig 2 méteres 
helységben [sic!] vagyok kénytelen dolgozni. A súlyos anyagi gondok, melyek vállamra 
nehezednek, lassan alkotóképességem rovására mehet [sic!].” Az alvégi mûtermes házát 
Hegedûs Aladár miniszteri tanácsos vásárolta meg.25 

23 Erôs Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp. 1995.; Fekete István: Ballagó idô. Életrajzi 

regény. Bp. 1970. 380–383.

24 -nj-: Látogatás Molnár Z. János mûtermében. GH 1943. júl 25. 2. 

25 Molnár Z. János levele Horthy Miklósnénak. Gödöllô, 1940. január 26. PML 2638/1940. sz.; 

Hovhannesian Eghia: Gödöllôi emlékeim. XVIII. rész. GH 1938. okt. 9. 2–3.; Hegedûs László: Mûvészek 

Gödöllôn a XX. század elsô felében. 1979–1980. Kézirat. GVM A 92.81.1. 

száz budapesti család lakik nyaranta, akár egy egész utca elpusztulhat, amíg a nagyherceg 
úr »háziorvosának« kedve telik orvosi és emberbaráti kötelességét teljesítenie.”18 

Almási Balogh Tihamér (1838–1907) homeopata orvos, író Gödöllôn írta két 
színmûvét. Arany János biztatására kezdett el írni, gyakorló orvosként Aradon telepedett 
le, majd 1870-ben visszatért Budapestre. Különbözô lapokban jelentek meg tárcái, cik-
kei. Almási Tihamér néven publikált. Az 1870–1880-as évek egyik legismertebb színpadi 
szezôje volt. A Czigány Panna címû 3 felvonásos népszínmûvét Gödöllôn írta 1883. júli-
us 20. és augusztus 8. között. A Sári néni címû 3 felvonásos eredeti népszínmû kézirata 
szintén Gödöllôn keletkezett 1884-ben.19 

Zilahi Kiss Béla (Junius) (1857–1911) irodalomtörténész, újságíró, Szabó Dezsô 
nagybátyja Gödöllôn halt meg és itt van eltemetve. A kolozsvári református fôiskola után 
bölcseletet, teológiát, jogot hallgatott a budapesti egyetemen. Dolgozott az Országos 
Levéltárban, a kolozsvári egyetemi könyvtárban, tanított Sopronban, majd a kolozsvári 
színház fôrendezôje és dramaturgja lett. Több fôvárosi lapba dolgozott, könyvismerteté-
seket, tanulmányokat, cikkeket közölt, de a Junius néven publikált tárcáival vált ismertté. 
1911. július 25-én halt meg váratlanul Gödöllôn. Nem volt beteg, kertjében öntözgette 
virágait, rendezgette könyvtárát, mielôtt rosszul lett és meghalt. 56 éves volt. Írói mun-
kásságának nagy részét a Vasárnapi Ujságban fejtette ki, ott jelentek meg rendszeresen 
az írásai. Anyagi gondok, családi problémák nehezítették az életét. Szerény jövedelme 
nem állt arányban tehetségével. Az írásban nemcsak kereseti lehetôséget látott, hanem 
lelki igénye volt rá. Öreg bohémként élt utolsó éveiben. Gödöllôn mély részvétet kel-
tett a halálhíre, mert az egész község szeretettel vette körül a kedélyességérôl ismert 
írót. Az Újságírók Egyesülete költségén temették el 1911. július 27-én a református 
temetôrészen. 1914-ben tisztelôi, élükön Ritter Károly fôerdôtanácsossal és Balogh Mik-
lós erdôszámtanácsossal gyûjtést rendeztek és annak eredményeként egy terméskôbôl 
emelt piramist állítottak Zilahi Kiss Béla sírjára 1914. április 24-én.20

Gödöllôn született Balogh József (1893–1944) klasszika-filológus, Szent Ágoston spe-
cialista. A nagykárolyi születésû Balogh Ármin tanár és a nagyvázsonyi születésû Reinitz 
Paula gyermeke 1893. június 12-én látta meg a napvilágot Gödöllôn, ahol nyári lakása 
volt a családnak.21 Balogh Józsefet, aki fôtitkára volt a Magyar Szemle Társaságnak és a 
Hungarian Quarterly és a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztôje, a német megszállás 
elsô napjaiban a Gestapo emberei gyilkolták meg.22 

18 GV 1898. augusztus 14. 283–284. Lapszemle-rovat, az Esti újság 1898. aug. 4-i száma nyomán.

19 OSZK Színháztörténeti Tár lelt. sz. V. 1575/1976.; V. 1599/1976.

20 Zuboly: Zilahi Kiss Béla. Vasárnapi Ujság, 1911. aug. 6. 636.; Zilahi Kiss Béla halála. GV 1911. júl. 27. 3.; 

-zay: Junius. GH 1911. júl. 30. 3.; Junius síremléke. GV 1914. ápr. 26. 3.

21 Györe Zoltán: Gödöllô lakosságának leszármazási rendje az anyakönyvek alapján, a kezdetektôl 1906. 

december 31-ig. Kézirat. Gödöllô, 1996. Izraeliták 165. Köszönöm dr. Farkas Jenônek, hogy Balogh József-

re felhívta a figyelmemet. 

22 Haraszti György (szerk.): Vallomások a holtak házából. Bp. 2007. 479. 
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épült (1882), ami ma is látható. A fogadási ceremónia lezajlása, illetve leírása kísértetie-
sen hasonlít Hidas Antalnak a Ficzek úr címû regénye elején leírt jelenetre.27 A király csak 
a fôvadászt méltatja figyelmére, s az állomásról azonnal vadászni indul. Nyilván a királyi 
család érkezésének hírére a kastélyban is készült a személyzet a gazdák fogadására, és mi 
történt? Mária Valéria egy negyed órát, azaz tizenöt percet töltött a kastélyban, utána ud-
varhölgyével elment sétálni. Délután öt órakor pedig még az uzsonnát sem a kastélyban 
fogyasztotta el, hanem a kupéban terítettek meg neki. Miután a király és veje hódolt egy 
kicsit vadászszenvedélyének, azonnal elutaztak a fôvárosba. Amint a cikk utolsó monda-
tából kitetszik, a nép hangulatának felmérésére is alkalmas volt egy ilyen villámlátogatás.

A királyi család és különösen Erzsébet királyné kultusza természetesen a helyi lap-
ban is megnyilvánult. 1898 nyarán, amikor a lapok arról adtak hírt világszerte, hogy 
meggyengült Erzsébet királyné egészsége, valójában depressziója hatalmasodott el, és 
a nauheimi fürdôhelyen keresett gyógyírt,28 a Gödöllô és Vidéke nagy terjedelmû vezér-
cikkben kongatta a vészharangot: „A királyné beteg. Egy jaj-kiáltás hangzik széles Ma-
gyarországon, a Kárpátoktól az Adriáig végig: a királyné beteg. Magyarország büszkesége, 
reménysége, a magyar nép legnagyobb pártfogója, legigazabb védangyala, Európa legtöb-
bet szenvedett királynéja komoly beteg. Gödöllô népe, mely imádattal határos hódolattal 
vette körül legendás alakját, kinek látására boldogság és reménység szállotta meg egész 
valóját, megdöbbenve és mély szomorúsággal vette tudomásul e lesújtó hírt. Fáj a szíve! 
(…) Gödöllô és Vidékének népe esdô tekintettel, szívbôl jövô fohásszal fordul az Egek 
Urához, buzgó imát bocsátva hozzá, hogy a nagy királynét, a hû hitvest, a szenvedô anyát, 
a magyar nemzet ôrangyalát, Gödöllô és Vidéke népeinek igaz jótevôjét, szegényeinek 
gyámolát segítse vissza a gödöllôi aranyos, cirádás, kupolás kastélyába, árnyas, hûsítô 
fái alá! Gyógyítsa meg kedélyét, hogy örüljön, vigadjon újra az életnek, hû magyar népe 
ôszinte ragaszkodásának és szeretetének.”29

Két hónappal késôbb, 1898. szeptember 10-én Luigi Lucheni olasz anarchista Genfben 
leszúrta a királynét, aki ebbe bele is halt. A valóságos tragédia bekövetkezésekor már ne-
héz volt fokozni a túlzó jelzôket, a felsôfokú elragadtatást, a kultikus megnyilvánulásokat.

A király mecénásként is jeleskedett. Rendszeres pénzadományokkal támogatta a hely-
beli iskolákat, finanszírozta a plébános könyvének megjelenését, és gödöllôi vonatkozá-
sú mûtárgyakat is vásárolt. A képzômûvészeti társulat nemzetközi tárlatáról 1898-ban 
megvásárolta Keleti Gusztáv gödöllôi vonatkozású képét, a Részlet a babati erdôbôl címû 
olajfestményt.30 A gödöllôi mûvésztelepen belül megindult szövômûhely elsô gobelinje-
it, melyeket Körösfôi-Kriesch Aladár tervezett és a francia Belmonte Leo kivitelezett, a 

27 Hidas Antal: Ficzek úr. Ford. Makai Imre. I. köt. Bp. 1978. 7–11.

28 Brigitte Hamann: Erzsébet királyné. Budapest, 1988. 590.

29 Tahvári Tahy János: A királyné beteg. GV 1898. július 17. 245–246.

30 GV 1898. júl. 10. 242. Vidéki hírek-rovat.

2. nYArAlók

A nyaralók mozgalmassá tették Gödöllô nagyközség életét a nyári hónapokban. 
Mindenekelôtt nyaralók voltak a királyi család tagjai is. Ferenc József elsôsorban a vadá-
szatok miatt látogatta Gödöllôt. A vadban gazdag gödöllôi és különösen a valkói erdô ked-
venc vadászterülete volt. Fôként cserkészni szeretett. A helyi lap természetesen mindig 
részletesen beszámolt a királyi család látogatásáról, gödöllôi idôzésérôl. 1898. február 20-
án például így zajlott le a királyi család félnapos gödöllôi látogatása. „A király Gödöllôn. 

Folyó hó 20-án délután fél 2 órakor robo-
gott be az udvari különvonat a gödöllôi 
állomásra, hozván a magas vendégeket, 
úgymint ô Felségét a királyt, Mária Valéria 
fôhercegasszonyt és férjét, Ferenc Salvator 
fôherceget. A pályaudvarnál igen szép 
számú közönség várakozott. A fejedelmi 
vendégeket Egyed Lajos állomásfônök, 
Lénárd Pál csendôrszázados, Kapczy Vil-
mos fôszolgabíró és Pettera Hubert fo-
gadták, kikkel, különösen a két utóbbival 
ô Felsége szívélyes beszélgetésbe eredt. 
Ô Felsége Pettera fôvadászmesterrel, kivel 
egy kocsiba ült, vadászni ment a valkói 
uradalmi erdôkbe, s három vaddisznót 
lôtt. – Ferenc Salvator Babatra ment va-
dászni, s egy vaddisznót lôtt. – Mária Valé-
ria pedig a kastélyba ment, hol egynegyed 
órát töltött, azután Korniss grófnô kísé-
retében sétált a haraszti erdôben. Az ud-
vari fogat utánuk ment, séta után kocsiba 
ültek és egyenesen a vonathoz hajtattak, 
hol az uzsonnához a kupéban már terítve 
volt. A fejedelmi vendégek este 6 órakor a 

közönség lelkes ovációja mellett hagyták el Gödöllôt. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy ô Felsége a király, midôn Kapczy Vilmos fôszolgabíróval kezet fogott, többek között 
azt kérdezte, vajon nem elégedetlenkednek-e ezen a vidéken is, miként Szabolcsban?”26 

Figyelemreméltó, hogy a király érkezésének hírére és ôfelsége fogadására kivonult  
a falu teljes vezetése és a lakosság egy része. A királyi család részére külön váróterem 

26 GV 1898. márc. 1. 55. Helyesen: Kornis grófnô.
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túl sok pesti ismerôssel találkozott a nyaralóban: „Én már 1-én Pesten leszek, mert itt 
kezd a Király utca erôsen képviselve lenni” – írja Nusi Máriabesnyôrôl 1932. június 17-én 
Ngys. Hembach Gyulának Budapestre.34 Harmos Ilona és Sík Sándor a Gizella (Isaszegi) 
úton lakott, majdnem szomszédok voltak. Gödöllôi emlékeikben sok az azonosság mind 
a személyek, mind a tárgyi emlékek tekintetében: Teghze doktor, a királyi család, Erzsé-
bet királyné, métalabda, ôzikék, bocikák, a nagy természet.

A gödöllôi nyaralók között sok volt a színész és színésznô. Hegedûs Gyula (1870–
1931) színésznek Máriabesnyôn volt nyaralója (ma a Sunshine 
Hotel van a helyén). Mindig besnyôinek vallotta magát – írta 
róla halálakor Csíki Kovács Dénes nekrológjában. Támogatta a 
gödöllôi egyesületeket, a szegényeket. Néha fel is lépett a nya-
ranta Gödöllôn mûködô színtársulat színi elôadásán. Nagy ven-
dégjárás, élénk társasági élet zajlott a Hegedûs-villában. 1920 
augusztusában például Mária-napot tartottak, amelyen elôkelô 
írók és mûvészek vettek részt. „Egyszercsak – szinte az égbôl 
pottyant le a meglepetés – berobogott Fedák Sári, az isteni 
Zsazsa autójával. Lett erre olyan kedv és jó hangulat, hogy az 
öreg Béla cigány nótái mellett a kora reggel még együtt talál-
ta a társaságot.”35 Hegedûs Gyula szerette a regényes kolostort, 
a Fácánost, a Fenyves szelíd, erdôs dombjait. Gyakran járt a 
templomba. Szoros kapcsolatban állt a kapucinusokkal, 1919-
ben a Tanácsköztársaság idején a máriabesnyôi kolostorban talált menedéket, amikor 
ellenforradalmárként keresték. Halálakor, 1931 szeptemberében, ô avatta föl a barátok új 
halottas kocsiját. Így írtak errôl a Historia Domusban: „A régi szt. Mihály lova elkorhad-
ván, újat csináltattunk az aszódi fiúnevelôben alias javítóban. A kitüntetett, aki elsônek 
használhatta: Hegedûs Gyula híres magyar színmûvész volt, aki szept. 20-án halt meg 
Budapesten. Szept. 23-án kihozták Mbesnyôre, az alsó templomban ravatalozták fel s az 
ünnepélyes gyászmise után a családi sírboltban helyezték nyugalomra. A megboldogult 
a zárdának jóakarója és jótevôje volt. A jó Isten jutalmazza meg érte! R. i. p.!” Ma is a 
besnyôi temetôben nyugszik.36 

Jászai Mari Paulay Edéné villájába az Öreghegyre járt üdülni, majd Abonyi Gyula 
színészkollégájának a nyaralójában töltött pár hetet 1917 nyarán. Ekkor aktívan részt 
vett a 30-as honvédezred özvegyei és árvái segélyalap javára az Erzsébet-parkban ren-
dezett ünnepségen, Petôfi–verseket szavalt. Sôt tárcát írt a Gödöllô és Vidékébe, hogy 

34 G. Merva Mária: Új szerzemények a Gödöllôi Városi Múzeumban. Történeti Muzeológiai Szemle 6. 

Budapest, 2006. 244.

35 Besnyô nyaralói. GV 1920. aug. 1. 1. „Béla cigány” Vidák Béla cigányprímás. 

36 Lopás Hegedûs Gyulánál. GH 1912. jún. 2. 2.; Kovács Dénes: Hegedûs Gyula. GH 1931. szept. 27. 2.; 

Máriabesnyôi Historia Domus II/4. 297., II/b 115. 

király vásárolta meg az Iparmûvészeti Múzeum karácsonyi vásárán.31 Ezenkívül a kirá-
lyi mecenatúra megnyilvánulásának kell tekintenünk azt is, hogy „Ô Felsége a királyné 
fôudvarmesteri hivatala” elôfizetett a Gödöllô és Vidékére.32 

Voltak, akiknek saját nyaralójuk volt, voltak, akik szobát vagy egész lakást, villát 
béreltek nyárra a településen és voltak olyan nyaralók is, akik szállodában laktak: az 
Erzsébet Szállóban vagy a Központi Szállóban. Fôként a vasútállomás közelében lévô 
Alvégen épültek a nyaralók, ott alakult ki az úgynevezett nyaralótelep. Állomás-, Gi-

zella (Isaszegi)-, Fürdô-, Lég-
szesz-, Csipke-, Faiskola-, Király 
(Köztársaság)-, Tégla (Lovarda)-, 
Erdô (Körösfôi) utcában nyaral-
tak a legtöbben. Az elsô helyi 
lap, a Gödöllô és Vidéke 1898-
ban indult, még az év júliusában 
közzétette a nyaralók névsorát 
lakcímmel együtt. Ebben szere-
pel Ambrus Zoltán író, aki a Tég-
la (ma Lovarda) utcában és Kiss 
József költô, a Hét szerkesztôje, 
aki az Iskola utcában lakott. Sík 
Sándoréknak a Gizella (Isaszegi) 

úton volt két házuk, 1898-ban két nyaraló is lakott náluk: Fornet Elemérné és Kovács 
Ilonka. A színházi világból Jászai Marinak és Paulay Edénének az Öreghegyen, Rózsa 
Kálmánnak pedig az Erdô (ma Körösfôi) utca 500. szám alatt volt nyaralója. A gödöllôi 
nyaralók névsorában megtalálható a késôbbi Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona csa-
ládja is: Schlesinger Vilmos az Isaszegi út 84. szám alatt lakott. Közel a vasútállomás-
hoz, a Gizella fürdôhöz.33 Az újságban három oldalt tesz ki a nyaralók felsorolása, és 
nem is teljes a névsor. 

A fôvárosból sokan kijöttek, és a korabeli képeslapok tanúsága szerint jól érezték ma-
gukat Gödöllôn, bár akadtak kivételek is. Az egyik hölgy, aki Szépreményû Bartocsek 
Gizuska kisasszonynak címezte lapját Budapestre a Dembinszky utca 6. számú házba 
1904. július 20-án, unatkozott: „Édes Gizuskám! Nem képzeli, mily jólesett egy hosszabb 
levelét olvasni. Igen sokszor gondolok rá, bár már ma mennénk Pestre, ez egy igen unal-
mas fészek. (…) Írjon azonnal, csókolja igaz, ôszinte barátnéja: Sárika.” A másik hölgy 

31 Horváth Hilda: A karácsonyi kiállításoktól a Kohner-kollekcióig. A gödöllôiek mûveinek bekerülése 

az Iparmûvészeti Múzeumba. In: Gellér Katalin-G. Merva Mária-Ôriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllôi 

mûvésztelep 1901–1920. Kiállítási katalógus. Gödöllô, 2003. 125.

32 A „Gödöllô és Vidéke” elôfizetôinek jegyzéke. GV 1898. febr. 21. 47. 

33 A gödöllôi nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257–259. 
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ahol korán kitûnt zenei tehetségével. Bár analfabéta volt, a 
kottát sem ismerte, de volt tehetsége azoknak a képességek-
nek a kifejlesztéséhez, amelyek a muzsikáláshoz szükségesek: 
jó emlékezôtehetség, megjegyezte a vendéget, sok nótát tudott 
fejbôl, fejlett volt az arcmemóriája. A Kerektó utcában lakott 
családjával. Négy fia továbbvitte az apai örökséget, külföldön 
játszottak, ott öregbítették a magyar zene hírnevét. Az úri tár-
saság cigányzene kedvelô, mulatni szeretô emberekbôl állt,  
Vidák Bélának volt alkalma a majálisokon, bálokon, esküvôkön, 
keresztelôkön és egyéb rendezvényeken kiképeznie magát, ez a 
napi gyakorlati zenélés volt neki a konzervatórium. Pestet nem 
szerette, ezért nem tudott olyan karriert befutni, mint kortársai: 
Rácz Pál, Berkes Lajos, Banda Marci. 

A nyári idôszakban Gödöllôn is pezsgett a társadalmi élet, sok vendéglô nyílt és mind-
egyik tele volt vendéggel. Szükség volt a zenekarokra. A jó zenészeket Magyar Kázmér 
szerint a vidéki úriházak nevelték ki, akik rendszeresen adtak elfoglaltságot és jól mulató 
urakat biztosítottak a cigánynak és bandájának. Gödöllô is jó hely volt ilyen szempontból. 
Beniczky Ferenc prefektus, Friedl Poldi, aki Sina báró után a leggazdagabb ember volt 
Gödöllôn, Szontagh Gusztáv, a páratlan kedvességû csendbiztos, csendôrkapitány, Gallé 
Antal udvari ellenôr, Garán Dániel, Székely György, Bezsilla István, Gaál Elek ügyvédek, 
Lumniczer József doktor vendégszeretô háza, a Kaffka-villa és a székelykapus Magyar 
porta voltak az ötödmagával muzsikáló Vidák Béla legjobb helyei. Garán Dánieléknál 
mindig nagy, kiadós mulatságok voltak, jó étel-ital, szivar. Az ügyvédnek volt egy saját 
kitûnô hegedûje, amilyenrôl Béla nem is álmodhatott, és a házigazda megengedte, hogy 
a prímás azon játsszon, ha náluk muzsikált. A házigazda megígérte, hogy halála után 
Bélának adja a hegedût, és így is történt, az özvegy betartotta férje ígéretét. Gallé Antal a 
Német sornak nevezett Ferenc József téren lakott egy udvari épületben, ott volt az udvari 
ellenôr lakása és 3 szoba arra fenntartva, hogy a miniszterek ott öltözhessenek át, ha a 
királyhoz mennek audienciára. Amikor nem tartózkodott itt az udvar, Gallé Antal fellé-
legzett, és nagyszabású bálokat szervezett nemcsak a saját lakásában, hanem az Erzsébet 
Szálló összes termében is. Például ô szervezte a százak bálját vagy a menyecske-bált. Mis-
kei vendéglôje, az Arany Fácán volt a legelôkelôbb, ott is Vidák Béla muzsikált.

Amikor a királyi család 1867-ben beköltözött a gödöllôi kastélyba, német volt a 
fôudvarmester, a személyzet, Bécsbôl akartak zenekart is hozatni az esti zenéléshez, de a 
magyar urak és Ferenczy Ida magyar cigányt javasolt. Az aszódi Berkes Lajos és zenekara, 
Podmaniczky Ármin báró bandájának tagjai lettek a „palotacigányok”, de egyszer-kétszer 
helyettesítette ôket Vidák Béla és zenekara.40

40 Magyar Kázmér: Vidák Béla, a híres gödöllôi prímás. 1–11. GH 1935. aug. 18-nov. 24.; Magyarság 

1935. júl. 28.; Anyakönyvi hírek. GH 1935. jún. 30. 3. 

ezzel is elôsegítse a rendezvény anyagi sikerét.37 Petrás Sára és Pálmai Ilka primadonna 
is Gödöllôn akart nyaralót venni, nagy árnyas kerttel, csendes, nyugodt, kis forgalmú 
helyen, ezért többször megfordultak a településen.38 

Nyaralója volt itt Hegyesi Mari-
nak (1861–1925), a Nemzeti Szín-
ház mûvésznôjének és második fér-
jének, Kaffka László (1856–1923) 
miniszteri tanácsosnak. Blaha Lujza 
telkének szomszédságában vásárolt 
ingatlant a pár az Öreghegyen. Az ô 
tulajdonukba került Blaha Lujza hí-
res parasztszobájának a berendezése 
is, amelyet Erzsébet királyné is meg-
csodált. Amikor Gödöllôre jöttek, 
elôször csak egy egyszerû ház állt 
a telken, aztán ahogyan nôtt Kaffka 

László rangja, hivatali beosztása – osztálytanácsos, miniszte-
ri tanácsos, majd 1906. február 11-tôl április 6-ig államtitkár 
a belügyminisztériumban – azzal együtt fejlôdött a nyaraló is. 
A ház mögött állt egy kerek kiképzésû, zsúpfedeles szín, amit 
csárdának neveztek és ott zajlott a fôzés. Sok színész és belügyi 
kolléga járt Kaffkáékhoz nyaranta. Sôt Kaffka Margit is vendé-
geskedett az öreghegyi nyaralóban, hiszen apai ágról rokona 
volt a házigazda. A nagy mulatozások elengedhetetlen kelléke 
volt a cigányzene, amelyet Vidák Béla, a híres gödöllôi prímás 
és zenekara szolgáltatott. Mindamellett Kaffka igazi kisgazda 
volt, szántófölddel, szôlôvel, virágoskerttel, gyümölcsössel, ló-
val, tehénnel. Ezenkívül a kertje végén ô adott telket a Blahai 
fürdônek. A házaspár egyéb módon is részt vett Gödöllô kö-
zéletében, Kaffka jobbító szándékkal cikket írt a helyi lapba, 
Hegyesi Mari pedig kisebb fellépéseket vállalt Gödöllôn, 1918-
ban például szavalt a Központi Szállóban.39 

Vidák Béla (1858–1935) prímás valkói származású volt. Két-
éves korában árvaságra jutott, rokonokhoz került Gödöllôre, 

37 GV 1898. ápr. 24. 141.; GV 1917. jún. 10-jún. 24. 

38 GH 1913. ápr. 13.

39 -fka-o [Kaffka László]: A haladás útján. GV 1898. ápr. 10. 84–85.; GV 1902. júl. 20. 2.; GV 1918. febr. 

17. 1.; Magyar Kázmér: Emlékezés Vidák Béláról. GH 1935. okt. 6. 1–2., okt. 27. 1.; Erôs Zoltán: Magyar 

irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp. 1995. 

76 77

Blaha Lujza strandfürdô

Jászai Mari (1850–1926)

Hegyesi Mari (1861–1925)



szeretsz, Titánia. Íratott 1890 nyár derekán, mégpedig egy robogó különvonatban.”42  
Titániát választotta költôi névnek, Shakespeare Szentivánéji álom címû mûve szamár-
ral háló tündérkirálynôjének a nevét. Verseiben a magány, az állandó menekülésvágy 
szólal meg, távol akart lenni kezdetben csak a bécsi udvartól, késôbb az emberektôl, majd 
az egész világtól. Egy-egy versében kifejezésre tudta juttatni a halál közelségének szen-
vedélyes átélését. 

Hogy hull rám a hullám!
Hogy táncol a felszin!
Viháncol e tánctól
A sok deli delfin.
Ni, játszva, cikázva,
Szökellve csapatban,
Hogy illan és villan
A testük a habban!
Lám, intve, legyintve
Köszönt ez a népség,
Míg súgva és zúgva
Hív egyre a mélység…
Bár körbe örökre
Sodorna a vágy ott, 
Hogy járjam az árban
A delfini táncot!43

A királyné verseirôl megoszlanak a vélemények. Osztrák monográfusa, Brigitte 
Hamann szerint „ezek a költemények alig többek, mint egy unatkozó, magányos és bol-
dogtalan asszony dilettáns rímfaragásai.” Ötvenedik évéhez közeledve szépsége múlóban 
volt, a lovaglást, falkavadászatokat is abba kellett hagynia, mert isiász és súlyos idegbán-
talmak gyötörték. Hamann szerint – jobb híján – a versírás adott értelmet az életének 
mintegy tíz éven át, aztán Rudolf halála után hirtelen ezt is teljesen abbahagyta.44

Mészöly Dezsô szerint viszont, aki Sirály a Burgban címen adta közre 1995-ben  
Erzsébet királyné verseirôl írott esszéjét, a királyné nem volt dilettáns versíróként, saját 
élményekbôl táplálkoznak a költeményei, és a versek összessége egy komplex személyi-
ségképet mutat.

Két verset Gödöllôn írt. 1885-ben a Novemberi fantázia címû verse alá maga írta, 

42 Brigitte Hamann: Erzsébet királyné. Fordította: Kajtár Mária, a verseket Tandori Dezsô fordította. 

Budapest, 1988. 440–442.

43 Részlet A „Lizzy” fedélzetén címû versbôl. Fordította: Mészöly Dezsô. In: Sirály a Burgban, 105–106. 

44 Brigitte Hamann i. m. 443., 436.

Erzsébet királyné (1837–1898)

Elhagyottan

Irdatlan nagy magányomat
Kicsiny dalokba fojtom.
Roskad szívem a bú alatt,
S lelkem lehúzza folyton.

Hogy lüktetett vérem, velôm,
Kedv és remény vezérlett!
Hittem: mindent legyôz erôm,
S egész világ enyém lett!

Szerettem, éltem, vágy ragadt,
Kanyargott vándorútam:
De el nem értem célomat.
Csaltam, csaltál: csalódtam.41 

Így összegezte életét versben Erzsébet királyné, aki irodalomkedvelô volt, Heinrich Hei-
ne német költô volt a kedvence. Maga is írt verseket, ezek között van olyan, amelyik 
Gödöllôn született. Az 1880-as évek közepétôl kezdett költeményeket írni. Két rokonával 
lemásoltatta verseit 1886 és 1887 telén, és ennek alapján titokban ki is nyomtatták ôket 
Téli dalok és Dalok az északi-tengerrôl címen. Irodalmi hagyatékát – kéziratokat és a két 
névtelenül megjelent verseskötetet – Bernben a Svájci Szövetségi Levéltárban helyezte 
el azzal a kikötéssel, hogy csak hatvan év múlva, 1950-ben lehet felnyitni a lepecsételt 
kazettát. Erzsébet királyné rendelkezése az volt, hogy a svájci szövetségi elnök adja ki 
a verseit, a honoráriumból pedig segítsék a Monarchia politikai foglyainak gyermekeit. 
(Nem gondolta, hogy hatvan év múlva már rég nem lesz Monarchia.) Rudolf halála (1889) 
után hirtelen felhagyott a versírással.

Ajánló sorokat írt németül a levéltárba tett irodalmi hagyaték mellé: „Kedves lélek a 
jövôbôl! Vedd ezeket az írásokat. A mester diktálta ôket nekem, és ô is mondta meg, mi 
célból: az 1890-es esztendôtôl számított 60-dik esztendôben jelenjenek meg, a politikai 
foglyok és segítségre szoruló hozzátartozóik javára. Mert 60 esztendô múlva ugyanúgy 
nem lesz boldogság és béke a földön, mint most, vagyis éppúgy nem fog honolni sza-
badság a mi kis csillagunkon. Talán egy másik bolygón? Ma ezt nem tudom neked meg-
mondani, talán majd ha e sorokat olvasod. – Szívélyes üdvözlettel, mert tudom, hogy 

41 Fordította: Mészöly Dezsô. In: Mészöly Dezsô: Sirály a Burgban. Budapest, 1995. 69.
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Erzsébet királyné egy Jókai-könyvvel

Frauenhofer Ilka festményén (1901)



Nem rémít fönn a döghalál, 
Kriptám a Várban készen áll:
Elnyugszom ott maholnap.
Majd testem alhat végtelen, 
S a lelkem túl az Aetheren
A mennyekig hatolhat!48

Erzsébet királyné halála után a családtagok, az udvarhölgyek, Ferenczy Ida, a ki-
rályné felolvasónôje összefogtak egy emlékmúzeum létrehozása érdekében. Ennek 
elôkészületeirôl adott hírt a helyi lap is: „Erzsébet királyné hagyatéka. Még a múlt héten 
hozták a lapok, hogy nemrégiben Gödöllôn járt Ferenczi [sic!] Ida, s leltárt vett fel az 
elhunyt királyné hagyatékának a gödöllôi kastélyban levô részérôl. A hagyatéknak te-
kintélyes részét a királyné könyvtára teszi, mely 
szintén itt volt elhelyezve.”49 Az Erzsébet Király-
né Emlékmúzeum meg is nyílt 1908-ban a Vár-
ban, és a múzeum katalógusából tudható, hogy 
milyen könyvek voltak a királyné könyvtárában, 
amelyek a gödöllôi kastélyból kerültek a kiállí-
tásba. A királyné kézikönyvtárából 219 magyar 
könyvet ajándékozott lánya, Mária Valéria az Em-
lékmúzeumnak. A könyvek egy része történelmi 
szakmunka volt, Szalay László, Horváth Mihály, 
Falk Miksa történeti mûvei. Külön megemlíti a 
katalógus Horváth Mihály munkáját: Huszonöt 
év Magyarország történetébôl, 1823-tól 1848-ig. 
I-II. Genf, 1865. A szépirodalmi alkotások között 
Arany János összes költeményei albumszerû dísz-
kötésben, Eötvös József A karthausi (1839–1840) 
és egyéb mûvei, 24 kötet a Magyar remekírók gyé-
mánt kiadásából, Kisfaludy Sándortól a Csobánc 
Storno Ferenc rajzaival illusztrálva, Vörösmarty 
Mihály, Kisfaludy Károly, Petôfi Sándor, Tompa 
Mihály, Jósika Miklós, Szász Károly, Jókai Mór 
mûvei szerepelnek a felsorolásban. 

Természetesen számos reprezentatív kiadvány is található a királyné könyvtárában: 
különféle albumok, közülük az egyikben 26 vízfestmény és rajz szerepelt, magyarországi 
tájképek és népviseletek különbözô mesterektôl, a Segítség Album, Gödöllô 10 fényké-

48 Mészöly Dezsô fordítása. In: Sirály a Burgban, 116.

49 GV, 1898. okt. 30. 373.

hogy Gödöllô. Egy bécsi farsang emlékképei keverednek egy gödöllôi epizóddal a költe-
ményben. Egy gödöllôi vadászat alkalmával 1872-ben Andrássy Gyula gróf felajánlotta 
fiákerét Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak, de csak a királyné vette azt igénybe. 
Így este kettesben utaztak a vasútállomásig.45 

Tolong a maszkák tarka népe:
Zeng, zümmög, zúdul, árad a 
Bolondító valcer-zenére,
Mint szúnyogok rajzó hada.

Mi úgy döntöttünk, jobb, ha ketten
Kocsit hívunk, mely messze száll,
Míg benne, jó fészek-melegben
Ölel körül a vakhomály.46 

Erzsébet királyné 1886 ôszén október 30-án érkezett Gödöllôre, és november 4-én Bu-
dapesten meglátogatta a lipótmezei országos tébolydát és a vöröskereszt egylet kórházát.47 
Valószínûleg ekkori utazásának élményét örökítette meg a Hajrá! címû versében. A vers-
ben nagyszerûen vegyíti a költô a vágtatás, a sietés izgalmát és a féktelen halálvágyat.

Hajrá!

Hajrá, te szép négyes fogat! –
Jó véretek röpít, ragad,
Ti hófehér galambok!
Ha ostor pattog, szálljatok,
Puszták szelének vágjatok –
De jó szusszal rohantok!

Tudjátok mind, hogy fönt mi vár:
A hegytetôn a büszke Vár.
– Föl, Lelkem Drága Négye! –
Dunában nézi tornyait,
Elôtte bárki csak lapít –
Röpítsetek feléje!

45 Uo. 381–382.

46 Fordította: Mészöly Dezsô. In: Sirály a Burgban, 63.

47 Márki Sándor: Erzsébet, Magyarország királynéja. Budapest, 1899. 98.
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zeneileg képezte és menedzselte a nála 21 évvel fiatalabb, kezdô színésznôt, majd 1865-
ben feleségül vette. Bár még kétszer férjhez ment késôbb a színésznô, élete végéig viselte 
elsô férje nevét. 

1866-ban Debrecenbe szerzôdött, ahol országos hírû primadonnává vált. Bécsi ven-
dégszereplések is növelték tekintélyét. Szigligeti Ede, a Nemzeti Színház akkori igazga-
tója hívta meg Pestre, 1870-tôl a fôvárosban játszott. 19 éves volt, amikor megözvegyült. 
1875-ben férjhez ment Soldos Sándor miskolci földbirtokoshoz, akitôl négyévi együttélés 
után elvált. 1881-ben báró Splényi Ödönnel kötött házasságot. 

Blaha Lujza a népszínmû mûfajában mozgott a legotthonosabban. A népszínmû a 
19. század második felének igénytelen drámai mûfaja volt, melyet melodramatikus mese, 
szüntelen falusi idill, betyárromantika, sablonos, egysíkú figurák, állandó nótázás jel-
lemzett. Tulajdonképpen énekes-táncos falusi operett volt ez a mûfaj, humoros mellék-
alakokkal. Blaha Lujza és állandó partnere, Tamási József koronázatlan királyai voltak 
a mûfajnak, közkedveltségük évtizedekre biztosította a népszínmû uralmát. Erzsébet 
királyné és Ferenc József is kedvelte ezt a mûfajt, magyar specialitást láttak benne, és 
mindketten tisztelôi voltak Blaha Lujza mûvészetének. „A királynô kedvét leli a magyar 
népszínmûben – írta a Fôvárosi Lapok 1868-ban –, melyet sok delnô és uraság hibás fel-
fogásból indulva ki, le szokott nézni.”53

Szigligeti Ede, Abonyi Lajos, Csepregi Ferenc, Tóth Ede voltak a népszínmûvek sike-
res szerzôi. Nagyon népszerû mûfajjá vált, a Népszínház ennek a mûfajnak a színháza-
ként nyílt meg 1875-ben (késôbb a Nemzeti Színház költözött az épületbe) azon a téren, 
amelyet 1920-ban – a színésznô születésének 70. évfordulója tiszteletére – Blaha Lujza 
térnek neveztek el. A színésznô ott lakott a téren, a lakása erkélyérôl rálátott a színházra. 
Blaha Lujza magára öltötte a szerepeket, de mindig megôrizte saját, varázsos egyénisé-
gét. Játékának ellenállhatatlan hatása volt, sláger lett azokból a nótákból, amelyeket ô a 
színpadon énekelt. Blaha Lujzának fontos szerepe volt a Bach-korszakban elnémetesített 
fôváros magyarrá tételében. Még a német ajkú közönség is inkább az ô játékát nézte, mint 
a német színházak elôadásait. 

Amikor a Népszínházat összevonták a Nemzeti Színházzal, és a népszínmû mûfaját 
kiszorította a operett divatja, akkor prózai szerepekben kellett bizonyítania. Móricz Sári 
bírójában a közönség és a kritika is dicsérte. Híres szerepe volt Török bíróné figurá-
ja Csepregi Ferenc A piros bugyelláris címû darabjában. 1901-ben a Nemzeti Színház 
örökös tagjává nevezték ki. Játszott Szabadkán, Debrecenben, Balatonfüreden, Egerben, 
Pesten a Nemzeti Színházban és a Népszínházban. A némafilmet nem szerette, idegen-
kedett a filmezéstôl, a hangnélküliségtôl. Utolsó férje 1910-ben halt meg. 1914-tôl visz-
szavonultan élt. 1926-ban hosszú betegség után halt meg 76 éves korában. A Fiumei úti 
temetôben nyugszik hatalmas síremlék alatt, amely Fülöp Elemér alkotása. Blaha Lujza 
nevét számos tér, utca, színház ôrzi szerte az országban. 

53 Karcsai Kulcsár István: Így élt Blaha Lujza. Bp. 1988. 83.

pe Beszédes Kálmántól, kiadvány a Szent Benedekrend Pannonhalmi Fômonostoráról, 
különbözô fotóalbumok, a Garay János szerkesztette irodalmi évkönyv, a Hajnal. Hazai 
almanach. 1837–1838., Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája. A Falk Miksa és Dux 
Adolf szerkesztette Koronázási emlékkönyv, egyszerû és díszes imakönyvek és a meg-
látogatott városokban ajándékba kapott díszalbumok. Erzsébet királyné könyvtárának 
elmaradhatatlan darabja volt Heine költeményeinek zsebkiadása, három kötet, sötétzöld 
vászonkötésben, aranyozással. Ezeket a köteteket a királyné mindig magával vitte.50 

Kéziratok is maradtak a királyné hagyatékában. Hogy a magyar nyelvben gyakorolja 
magát, különféle elbeszéléseket, történelmi és szépirodalmi tárgyú cikkeket fordított ma-
gyarra, még színdarabtöredék is maradt utána. Ferenczy Ida ôrizte meg ezeket a kézira-
tokat, és ô ajándékozta az Emlékmúzeumnak.51 

blaha lujza (1850–1926) 
színmûvész

Pályája

Blaha Lujza azok közé a híres nyaralók közé tarto-
zott, akik saját nyaralóval rendelkeztek a településen. 
A színésznô, aki „a nemzet csalogánya”–ként közis-
mert, Reindl Ludovika néven látta meg a napvilágot 
1850-ben Rimaszombatban. Mivel színészcsaládban 
született, már gyermekkorában megismerkedett 
a színészmesterséggel, és 8 évesen színpadra lé-
pett. Petôfi Sándor egyik szerelme, Prielle Korné-
lia, ugyanabban a színtársulatban játszott, mint 
Blaha Lujza szülei, és ölében dajkálta a kis Lujzát. 
A vándorszínészek viszontagságos mindennapjait 
élô családban a kislány élete is csupa nélkülözés és 
létbizonytalanság volt. Két dologra vágyott nagyon: 

„Cipóra és cipôre” – írta késôbb naplójában e korai idôszakra emlékezve a színésznô.52 
A magyarul nem is tudó Jan Blaha, cseh származású osztrák katona vezényelte azt a 
katonazenekart, amelyik a 15 éves Lujzát kísérte a szabadkai színházban. A karmester 

50 Szalay Imre: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum. Kiállítási katalógus. Budapest, 1907. 20–24.,  

41., 54–55.

51 Uo. 30–31. o. 

52 Blaha Lujza naplója. Közreadja: Csillag Ilona. Bp. 1987. 
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Blaha Lujza Török bíróné szerepében  

A piros bugyelláris címû darabban (1896)



Jó tíz évvel késôbb, 1893-ban eladták a gödöllôi házat, és részben annak az árából 
Balatonfüreden építettek villát, ahol ma emléktábla ôrzi Blaha Lujza nevét.59 Blaha Luj-
za gödöllôi házát egy szônyegbombázás találta el és semmisítette meg 1944-ben Máthé 
Attila, a blahai szájhagyományt ôrzô helytörténész szerint. Az immár ház nélküli telket 
Kampis Antal (1903–1982) mûvészettörténész vásárolta meg 1965-ben, de ez a Blaha Luj-
za vagyonösszeségét képezô ingatlanoknak csak egy része volt. Két évvel késôbb Kampis 
Antal egy 125 négyzetméter alapterületû, két szoba összkomfortos üdülôházat épített föl 
a telekre. A házat és a telket nagy értékû mûgyûjteményével együtt 1978-ban Kampis An-
tal és felesége Gödöllô városának ajándékozta egy cserelakás és egy életjáradéki szerzôdés 
ellenében. Ma a Montágh Imre Iskola Gyakorló Parkja és a Blaha Nyári Napközi Tábor 
mûködik a telken. A házat Kampisék után egy kicsit átalakították. 

Blaha Lujza legyezôje

Blaha Lujza gyakran tartózkodott 
úri társaságban, bárókat, grófokat 
szórakoztatott, akiktôl ajándéko-
kat is kapott, több ízben éppen 
legyezôt. A Kampis-hagyatékkal 
került be a múzeumba a színésznô 
legyezôje, a Városi Múzeum egyik 
legértékesebb tárgya, mely az ál-
landó helytörténeti kiállításban 
látható. A legyezô anyaga elefánt-
csont és selyem, csipkeszegély-
lyel. Egyik színén csipkeborítás, a 
másikon Lotz Károly allegorikus 
festménye, a festô sajátkezû alá-
írásával és az 1883-as évszámmal jelezve. Felhôkön ülô meztelen és részben felöltözött 
ifjú nôi- és gyermekalakokat ábrázol, zenélve, fekve, birkózva, fehér, kék, sárga és vörös 
színben. A legyezô szelvényein 23 ceruzás aláírás található: Molnár Viktor, Franz Bayros, 
Fadrusz János, Massenet, Goldmark Károly, Saint-Saëns, Erkel Ferenc, Jókai Mór, G. 
Puccini, Ch. Gounod, Apponyi Albert, Szilágyi Dezsô, Wekerle Sándor, Székely Berta-
lan, Kiss József, Zichy Mihály, Josef Kainz, Gárdonyi Géza, Ágai Adolf, Gromon Dezsô, 
Hugonnay Vilma, Baross Dezsô és Eleonora Duse kézjegye. Magassága: 33 cm, szélessége: 
65 cm. Valamennyi neves emberrel személyesen találkozhatott Blaha Lujza. Eleonora 

59 Karcsai Kulcsár István i. m. 201.

Blaha Lujza gödöllôi háza

Gödöllôn is utcát neveztek el róla elég sajátos módon Blaháné út néven, noha általában nem 
asszonynévként használta ezt a nevet, hanem Blaha Lujza néven vált ismert színésznôvé. 
Az utcanévadás viszont teljesen jogos, hiszen Blaha Lujzának háza, telke volt Gödöllôn  
a róla elnevezett úton. Ma a Blaháné út 132–138. számú telek az, ami valaha a színésznô 
tulajdonában volt. Eredetileg nagyobb, egészen a Lázár Vilmos útig kihúzódódott a telek. 
Fôleg a színésznô édesanyja és két gyermeke töltötte a nyarakat a gödöllôi nyaralóban. Két 
gyereke volt Blaha Lujzának: Blaha Sándor, aki késôbb államtitkár és Soldos Sárika, aki 
színésznô lett. Blaha Lujza a naplójában írja a fiáról, Sanyiról: „Jobb is neked, édes fiam, 
a szünidôt Gödöllôn, az Öreg-hegyen tölteni. A nagymamáddal és a nôvéreddel, Sárikával. 
Ott tiéd a mezô, a babati erdô…”54 Édesanyját Teghze doktor kezelte Gödöllôn, amikor 
megbetegedett. 1886 decemberében halt meg az édesanyja. 1887-ben adta el a gödöllôi 
nyaralóját Paulay Edének, a Nemzeti Színház igazgatójának. „Beláttam, hogy enélkül is 
elég gondom van, és sem a háziasszonyság, sem a szôlô mûveltetése nem volt nekem való.”55 

A gödöllôi nyári lakot Szeged városától kapott népies bútorokkal rendezték be.56 Blaha 
Lujza maga írja le, hogyan látogatta meg Erzsébet királyné egyik sétája alkalmával az ô 
gödöllôi nyaralóját. „Évekkel ezelôtt egy szerény kis nyári lakban laktam a regényes gödöllôi 
hegyek alatt, ahová annakidején pár heti pihenésre szoktam visszavonulni, amikor a Nép-
színházban az elôadások szüneteltek. A nyári lakban az egyik szobát a »Piros bugyelláris«-
beli szoba mintájára bútoroztam be parasztos asztalokkal, tulipános ládákkal, mázas edé-
nyekkel teleaggatott fogassal. A mellette levô másik szoba falait pedig valóságos szalagerdô 
födte, amelybôl a feliratok aranyos betûi kandikáltak ki, mint a lombokon keresztülszûrôdô 
napsugarak.” Egy alkalommal, amikor a mûvésznô családjával együtt éppen Pesten tartóz-
kodott, és a személyzet nagytakarítást végzett a nyári lakban, arra sétált Erzsébet királyné, 
és megcsodálta a színpadias berendezést a sokszínû szalagerdôvel együtt.57 

Késôbb a szomszédban lakó Kaffka László tulajdonába került a híres bútor, melyet 
az 1926-os gödöllôi Járási Kiállításon bemutattak a premontrei gimnáziumban, mely-
nek látványa elgondolkoztatta az újságírót: „Önkéntelenül vetôdik fel a gondolat, ennyi 
elszórtan szanaszét elkallódó értéket látva: miért nincs Gödöllônek még egy állandó mú-
zeuma, amelyben ez a sok-sok kincs megôriztetnék?”58

54 Blaha Lujza naplója. I. m. 172.

55 Uo. 214.

56 Magyar Kázmér: Emlékezés Vidák Béláról. GH 1935. okt. 6. 1–2. 

57 Blaháné sajátkezû leírása Erzsébet királyné látogatásáról. Kézirat. Országos Színháztörténeti Mú-

zeum és Intézet. Lelt. sz. 53.2301.4.; Ld. még Kéry Gyula: Blaha Lujza élete. Bp. 1896. lapszám nélkül.; 

Karcsai Kulcsár István: Így élt Blaha Lujza. Bp. 1988. 168–169.

58 Séta a kiállításon. GV 1926. aug. 4. 1.
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befolyásra tett szert. 1840-ben született Miskolcon, jogot végzett Pesten. Egyetemis-
ta korában még leckeadásból tengette életét, majd írni kezdett, hol politikai cikkeket, 
hol templomi énekszövegeket a pesti hitközség megbízásából. Verseket közölt Jókai és 
Vajda lapjaiban (Üstökös, Nôvilág). Jókai-mûveket fordított németre. Bécsi laptudósító 
is volt. Grosz Károllyal megindította a Pannónia címû német nyelvû folyóiratot, amely 
a magyar irodalom külföldi megismertetésére törekedett. Az 1860–70-es években több 
lapnak volt a szerkesztôje: Látcsô, Magyar sajtó, Heti krónika, Pester Lloyd. 1872-ben 
belügyminisztériumi titkár lett. 

1873-ban megvásárolta és jövedelmezôvé fejlesztette a Neues Pester Journalt, ami a 
legelterjedtebb német nyelvû újság lett az országban. A budapesti zsidóság fokozatosan 
vált magyar anyanyelvûvé, 1880-ban még több mint 40 %-uk német anyanyelvûnek val-
lotta magát. Ennek köszönhették létüket és fennmaradásukat a fôváros német nyelvû 
napi- és hetilapjai, mint például a Pester Lloyd, melyet Falk Miksa szerkesztett vagy 
a Bródy Zsigmond-féle Neues Pester Journal. Újítás volt a lapban, hogy fôvárosi, tör-
vénykezési, közgazdasági ügyeket tárgyalt, riportokat és folytatásos regényeket közölt. 
Olyan kiváló tipográfusokkal és grafikusokkal dolgoztatott, mint Kner Albert, Lengyel 
Lajos, Haiman György.

A lap elôállítására Bródy Zsigmond megalapította a Hungária Nyomdát. Szorgalmával 
és tehetségével nagy vagyonhoz jutott, a fôváros leggazdagabb emberei közé tartozott. 
Ô volt az elsô virilista a sajtó területérôl, Budapest egyik legnagyobb adófizetôje volt. 
1888-ban új, 4 szintes sajtószékházat épített a Váci körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 34.-
ben, a ház tervezésével a kor divatos építészét, Quittner Zsigmondot bízta meg. Az ô tulaj-
dona volt a Nagymezô és a Mozsár utca sarkán álló telek és ház is, ahol mulató nyílt Elsô 
Fôvárosi Orfeum néven. Ötvenedik születésnapján jelentôs összegû kulturális és szociális 
alapítványokat tett: az MTA publicisztikai jutalmára, a hírlapírók nyugdíjalapjára és egy 
gyermekkórházra, melyet feleségérôl, Bródy Adélról nevezett el. Emberbaráti gesztusá-
ért Mikszáth Kálmán is dicsérte: „…javait, amelyet millió tollvonással szerzett, egyetlen 
tollvonással adja oda” – írta róla 1890-ben. Érdemeinek elismeréséül a király 1896-ban a 
fôrendiház tagjává nevezte ki. 1906-ban halt meg, Budapesten a Salgótarján úti izraelita 
temetôben nyugszik.62 

Az 1898-ban induló helyi lap, a Gödöllô és Vidéke már említi Bródy Zsigmondot a 
nyaralók lak- és névjegyzékében és azt is közli, hogy a Templom-téren (ma Szabadság 
tér) van a nyaralója.63 Feltételezhetjük, hogy ô építette az 1898-ban már álló házat és 
nem készen vette, mert Hegedûs László azt írja, hogy a „Bródy-féle nagy szecessziós 
épület nem történelmi, de erôs, jó.”64 Elképzelhetô, hogy miután a király felsôházi taggá 

62 Bródy Zsigmond életrajzi adatai: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1891–1914., Ma-

gyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1994.

63 A gödöllôi nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257.

64 Hegedûs László: Ami örökre eltûnt Gödöllôn: épületek, erdôk, strandok. Kézirat, 1988. GVM A 89.53.1. p. 4. 

Duse például, a neves olasz színésznô 1893 ôszén járt Magyarországon, amikor Goldoni 
Mirandolináját játszotta a pesti Népszínházban. Akkor kérhetett tôle autogramot Blaha 
Lujza a legyezôjére.60 

Vályi Nagy Dezsô (1906–1981) és Sztelek Dénes (1893–1959) festômûvészek megörökí-
tették Blaha Lujza gödöllôi kertjét, ezenkívül egy sokszorosított grafikája is van a múze-
umnak a színésznôrôl. Továbbá két Blaha Lujzát ábrázoló olajnyomattal is rendelkezik a 
Gödöllôi Városi Múzeum: Margitay Tihamér (1859–1922), az anekdotázó, Bastien-Lepage 
stílusában szalonéletképeket festô mûvész alkotásai sakkozás és betegség közben ábrázolják 
a mûvésznôt, mindkét képen szerepel egy fiatal nô is, aki feltehetôen Soldos Sári, Blaha Luj-
za lánya. Az ugyancsak gödöllôi nyaralóval rendelkezô Ambrus Zoltán abban az idôszakban, 
1917 és 1922 között volt a Nemzeti Színház igazgatója, amikor Blaha Lujza már visszavonult 
a színpadtól. Az 1922 januárjában „Br. Splényiné Blaha Lujza” néven aláírt és Ambrus Zoltán-
nak küldött képeslap azt bizonyítja, hogy továbbra sem szakadt meg a kapcsolata a színházzal. 

Halálakor Ignotus búcsúztatta a Nyugatban „magyar paraszti Mignon”-nak nevezve 
Blaha Lujzát. „Titus császárról mondták volt az ô idejében, hogy amor et deliciae generis 
humani, hogy szerelme és gyönyörûsége az emberi fajzatnak. Így volt Blaháné szerelme 
és gyönyörûsége a magyarnak, s egyben megszemélyesedése is. Mint egyszer Bródy Sán-
dor írta róla: mintha ez a drága teremtés lett volna az a sokat emlegetett magyar géni-
usz, ártatlan egyszerûségében is mintegy húga annak a lyánykorabeli, hatvanas évekbeli 
magyar férfinemzedéknek, melynél becsesebbet és reprezentánsabbat sem azelôttôl, sem 
azóta a magyar történelem nem ismer. Halálával szinte a magyar lélegzet szakad meg.”61 

bródy zsigmond (1840–1906) 
laptulajdonos

A Szabadság téren állt 1977-ig Bródy Zsigmond sokablakos, stuk-
kóval gazdagon díszített, szép háza. Ez volt 1966 után a Városi 
Tanács elsô székhelye, a Zeneiskola elsô otthona. Bródy Zsig-
mond író, újságíró, egy filantróp nagytôkés volt, igazi self-made-
man a Ferenc József-i korból. Személyében egy új tulajdonos-
típus jelent meg a 19. század végén, a lapmágnás, a médiaguru, 
aki vagyonával, vállalatirányító munkásságával nagy közéleti 

60 Kellér Andor: Bal négyes páholy. Bp. 1960. 19–20. Amikor Eleonora Duse Budapesten vendégszere-

pelt, Beöthy László, Blaha Lujza veje készített vele interjút, ami 1893. okt. 27-én jelent meg a Vasárnapi 

Ujságban. 

61 Ignotus: Blaháné halálára. Nyugat, 1926. 3. sz.
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Gyôry Vilmos (1838–1885)  
lelkész, költô, mûfordító

Evangélikus lelkész. Gyôrben született 1838. január 7-én. 
1856-tól a pesti protestáns teológiai akadémia, 1860 és 
1861 között a berlini egyetem hallgatója volt. 1861-tôl 
segédlelkész Pesten, majd 1862 és 1876 között rendes 
lelkész Orosházán és Budapesten. Ifjú éveiben írt versei 
fôként a szerelem, a családi boldogság és a vallásos hit té-
makörében mozognak. Népballadáiban Arany Jánost kö-
vette. Kiváló egyházi szónok volt. Három népszínmûvét 
elôadták a Népszínházban. Nevét fôként mûfordításai 
ôrzik, különösen jól sikerült fordítása Cervantes Don 
Quijotéja. 1868-tól a Kisfaludy Társaság, 1872-tôl az MTA 
levelezô, 1878-tól a Petôfi Társaság tagja volt.

Bár csak 1881-ben vásárolt nyaralót Gödöllôn, egy 
1879-ben írott cikke azt mutatja, hogy már korábban is 
ismerte a települést, hiszen a helyszínen szerzett élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal gazdagon átszôtt, életszerû leírást tudott adni róla. Két kies 
pont Gödöllôrôl címmel jelent meg írása a Vasárnapi Ujságban, mely Keleti Gusztáv két 
Gödöllôrôl készült rajzát magyarázza.69 A kies szónak két, s érdekes módon egymással 
éppen ellentétes jelentése van. Ma inkább a félreesô, lehangolóan elhagyatott hely érte-
lemben használjuk ezt a jelzôt, de a 19. században elsôsorban ennek ellenkezôjét: termé-
szeti szépségekben gazdag, üde, változatos, harmonikus tájat jelentett, és Gyôry Vilmos 
is ebben az értelemben használta. 

Az egyik rajzon a kastély és mögötte a falu távlati képe látható, a Besnyô felé kanyaro-
dó vasúti pálya töltésének tetejérôl. A képen ugyan nem látszik a Fácános, de feltehetôen 
az írónak errôl voltak szép emlékei, mert errôl ír a legrészletesebben: „A pályafôvel 
szemben óriási ákácok képezte gyönyörû fasor vezet föl a dombos magaslatra, Gizella 
fôhercegnônek oly kedvenc sétahelye, hogy egyik utóbbi ittléte alkalmával, a régi kedves 
táj viszontlátásának örömében, gyermekded érzéssel még a fákat is megölelte, virágos 
tanúit hajadonkora itt virult boldogságának. E fasor mellett jobbra-balra tisztás térség 
vonul, mely egykor nyaralók helyéül vala kitûzve, a terv azonban nem sikerült, s így a 
tér beépítetlen maradt. A domb tetején kezdôdik az erdôség, melyen különbözô irányban, 
mindenütt jól gondozott utak vezetnek keresztül, s helyenként található padokkal az 
elfáradottnak pihenôt, a táj szelíd szépségében gyönyörködni tudó szemnek pedig új meg 

69 Gyôry Vilmos: Két kies pont Gödöllôrôl. Vasárnapi Ujság, 1879. 52. sz. 831–832. Keleti Gusztáv  

két rajzával: Gödöllô és Részlet a gödöllôi alsó parkból. 

nevezte ki 1896-ban, akkor határozta el villa építését Gödöllôn, a királyi nyaralóhelyen. 
De az is lehet, hogy Falk Miksa, aki jóban volt a királyi családdal, ugyanakkor munkatársa 
volt Bródynak a Pester Lloydban, lehet, hogy ô csinált kedvet Bródynak a gödöllôi nyara-
láshoz és házépítéshez. Bródy Zsigmond tagja volt az 1898. november 6-án megalakult 
gödöllôi Erzsébet királyné Szobor Bizottságnak, az Erzsébet-szoborra 50 koronát adott, 
az egyik legnagyobb összeget.65

Az épületet a királyi kincstár 1926 októberében megvásárolta és a Magyar királyi Adó-
hivatalt helyezte el benne.66 1966-tól a Városi Tanács elsô épülete.67 Majd az Imre úti 
általános iskola négy osztálytermét helyezték el benne. 1972-ben itt kapott két egymásba 
nyíló szobát az akkor induló Zeneiskola. Aztán a növendékek és a tanárok létszámának 
növekedésével párhuzamosan egyre több szobát foglalt el a Zeneiskola. 1977-ben lebon-
tották az épületet a lakótelep építése miatt, a Zeneiskola akkor került az Ady Endre sétá-
nyon lévô épületbe, a mai helyére. A Bródy-villa udvaráról vitték át a mai Zeneiskolába az 
oroszlánfejes díszkutat.68 Egy 1968-as városi térkép szerint a Szabadság tér 27-es számot 
viselte ez a ház, amely akkor Állami Általános Iskolaként funkcionált. Az Imre utca és 
a Táncsics Mihály út közötti részen helyezkedett el, az Imre utca után az 5. épület volt.

65 GV 1901. május 5. p. 4.; A gödöllôi Erzsébet szoborra történt adakozások jegyzéke. [1901] GVM TD 

2011. 28.1

66 Hovhannesian Eghia: Gödöllô a múltban és most. Gödöllô, 1933. 119.

67 G. Merva Mária, Kerényi B. Eszter, Ôriné Nagy Cecília (szerk.): Gödöllô, a 40 éves város. Kiállítási 

katalógus. Gödöllô, 2006. 

68 Pálfalvi Ferenc: A Gödöllôi Körzeti Állami Zeneiskola története (megalakulásától) 1973. december 

1-tôl 1986-ig. Kézirat. GVM A 97.39.1. p. 4–6. 
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Amikor öt gyerekének zsivajától és a vendégektôl már nem tudott dolgozni, a kert 
végében lévô parasztkunyhóba költözött, és ott rendezte be a dolgozószobáját. Ott írta a 
népszínmûveket, gyermekverseket, irodalmi fordításokat. Ezen a helyen látogatta meg az 
a kis egér, amelyikrôl verset is írt. A gödöllôi mindennapi életbe enged egy kis bepillan-
tást A hírlap-olvasás címû verse: „A posta jött! A hírlapok! / Falun mi drága nap! / Külön 
lapot papa, mama, / S a három lányka kap.”

A gyermekirodalom megalapítójaként is emlegeti a szakirodalom. Szép képekben kis 
világ (1880), Kedves órák (1882), Bimbócskáknak rózsaszálak (1884), Reggeltôl estig 
(1885) címû kötetei tartalmazzák gyerekverseit, melyek közül nem egy kötelezô olvas-
mány volt a második világháború elôtti tankönyvekben:

Mesebeli kiskirályhoz „Köszönöm a meghívását,
Betévedt egy kisleány, De el nem fogadhatom.
Hogy az éppen ozsonázott Szalmatetôs kicsi gunyhó,
Tulipános udvarán. Az a ház, hol én lakom.
 

„Ugye szép itt, ugye jó itt? A mi libánk közönséges,
Nézz csak ide meg oda, S nem aranyos a cicánk,
Bársony itt a gyepes udvar, De ott van a két testvérem
Drágakô a palota. S édesapánk meg anyánk. 
 

Nézd, a libám ezüst tollú, Ha ölelnek, ha csókolnak,
Aranyszôrû a cicám, S fejem rájok hajthatom:
Ugye itt maradsz minálunk Szalmatetôs kicsi kunyhót
Örökre, te kisleány.” A világért nem adom!”

 Amikor a szívével megbetegedett, és az orvosok Marienbadba küldték, onnan is 
Gödöllôre vágyakozott, amint az a feleségéhez írott levelében is olvasható: „A második, 
akinek vidáman jó reggelt mondok, az a fényes napsugár, mely ablakomon bemoso-
lyog. Tán azért olyan fényes, mert kelet felôl, Gödöllô tájékáról jött, s azért esik olyan 
édesen megpillantanom, mert ô már látta a kis bokros udvart Gödöllôn, a repkényes 
folyosót.”71 Egy másik levelében azt írja, hogy bármily szép is Marienbad, neki Gödöllô 
még szebb.72 Marienbad után még fél évig betegeskedett, állapota egyre romlott, de 
betegen is a gödöllôi kirándulásról álmodozott, azt mondta orvosának: „Ha felépülök, 
kimegyek Gödöllôre, fölmászom egy szalmakazal tetejére, s onnan fogom teli tüdôvel 

71 Radnai Dezsô: Gyôry Vilmos élete és munkássága, i. m. 101.

72 Uo. 105.

új gyönyört és élvezetet kínálva. Órák hosszat el lehetne idôzni s merengeni itt a sûrû fák-
nak hûvös árnyában, s az élvezet, mit a természet szépségének szemlélete nyújt, percekké 
rövidítené a gyorsan elillanó órákat. A dombnak túlsó lejtôjén a pagony tisztásait magas 
fû nôtte be, s a természet pazar keze ezer virággal tarkítá ennek hullámzó bársonyát. 
Néha egy-egy félénk ôzike villan fel az erdô sûrûjébôl, s illan el ismét a tisztáson át a bok-
rok másik rejtekébe, kedves tünemény volt, kellemes megrezzenés, csak az kár, hogy a 
vonzó látomány oly hamar elenyészett.” Míg az egyik képen a vadon természet szépségei 
láthatók, a másikon az emberi kéz munkájának gyümölcse gyönyörködtet. Keleti Gusz-
táv rajza az Alsópark szélében lévô Hattyús tavat ábrázolja, de Gyôry Vilmos bemutatja a 
kastély mögötti Felsô parkot is. Ez az egyetlen fennmaradt kép a hattyús tóról, amelyet 
késôbb feltöltöttek, eltüntettek. A tó medrét a Rákos patak vize táplálta. Leírásában ta-
nulmányozhatjuk a hamis, idilli romantika stílusát, a jó tollú író szép, választékos jelzôit, 
gördülékeny mondatszerkesztését egy olyan falusi világról, ahol minden derûs, harmoni-
kus, problémamentes és az egész leírás könnyen felejthetô.

1881-ben vásárolt egy kis házat Gödöllôn a Kossuth utca 38. szám alatt. Életrajz-
írója, Radnai Dezsô szerint sokat fáradozott családtagjai érdekében. „És róluk gondos-
kodott akkor is, mikor megtakarított fillérein megvette a gödöllôi kis házikót. Maga 
nemigen élvezhette, mert a nyarat is hivatalában kellett töltenie. Csak vasárnaponként 
rándult ki családjához, s legfeljebb egyszer-kétszer a héten. Pedig nagyon szerette falusi 
kis birtokát. Gödöllônek kis dombokban emelkedô és szelíden lejtô talaja rokon volt 
érzéseinek gyöngéd hullámzásával. Figyelemmel hallgatta a királyi parkban magasan 
emelkedô fenyônek suttogását, mely neki északi regéket mesélt, gyönyörködött a déli 
növények, narancs- és citromfák, pálmaligetek szemléletében, melyek a románcok ha-
zájába ringatták lelkét és jól érezte magát környezetében, melyben a falusi egyszerûség 
és fôvárosi civilizáció éppúgy egyesült, mint saját magában a természeti naivság magas 
fokú mûveltséggel párosult. De leginkább szerette saját házikóját. Csinos, ízléses volt és 
kényelmet nyújtott a családnak. Az orosházi napok idillje ébredt fel benne újra. Szépen 
és találóan írja róla Dalmady [Gyôzô]: 

Magyar író háza?… hát ilyen ez? Nincs jó dolgod, barátom, ha az ég
Éppen ilyennek képzelém.  Távol kékjén mereng szemed.
Nyájas udvar, vidám gyermekcsoport, A képzelet tarka álmai közt
Galambok a ház födelén. Keresed az eszményeket.

 
A tornácon mosolygó házi nô, Valahányszor a földre visszatérsz,
Ki a kedves vendégre vár, És köszönt e falusi ház:
Fehér kalács terített asztalon, Belátod, mily hjába [sic!] kalandozál…
Fenn és alant égi sugár. Bájosb képet ott nem találsz.”70

70 Radnai Dezsô: Gyôry Vilmos élete és munkássága. In: Gyôry Vilmos költeményei. Bp. 1886. 95–96.
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SZEMELVÉNY

Egy kis egérhez

Áh, hát te vagy, te fürge, szürke vendég,
Kis új tanyámon legelsô vizit!
Halk karmolásaid hát azt jelenték,
Hogy bármi áron is, beszólsz biz itt?!
Jóságod – illedelmes szó köszöntve,
Amint a nagyvilágban is szokás:

„Isten hozott, mi váratlan szerencse
E kedves, nem remélt látogatás!

Tessék leülni!” Nézd, helyet csinálok
Mellettem jobbra itt a pamlagon.
Igaz, hogy ócska… jó, hát nem kínálok,
Ha a sarokban jobb helyed vagyon.
Minek köszönjem…? Hah!… Talán reporter?
S szíves bejöttöd tán interview?

…Bocsáss meg, – és e hírt, kérlek, ne hordd el
Társidnak, hogy az ember mily hiú!

De lásd, ma már, sok Istenadta lapja
Mindent kikürtöl, és mindenkirül!
S ha nincsen épp „nagyság” hogy kézre kapja:
Kicsinytül is vesz töltelék – hírül.
S így a hiúság belopódzik aztán
Kis emberekbe is, mint jó magam,
S az ismeretlent úgy nézzük, hogy az tán
Olyan, kinek titkos szándéka van!

De lám, míg én hibámat mentegetve
Okoskodással töltöm az idôt:
Elmúlt egérséged ülési kedve,
S helyébe sétálási vágya nôtt?!
Csak bátran, – a parkettôl mit se féljen!
Csak sározás, – elcsúszni nem lehet.
S magasbul oly merészen lejt le mélyen:
Egész hegyi kirándulást tehet.

magamba szívni és élvezni, mit már oly régen nélkülözök, az üde, friss levegôt.”73 Be-
tegségének utolsó idôszakában azonban már nem tudott Gödöllôre menni, 1885. április 
14-én meghalt. 

Elnézô volt a kritikában, senkit sem akart megbántani, bíráló véleményének is csak fi-
noman adott hangot. Kitûnôen tudta felolvasni mások mûveit, ez nyilván összefüggésben 
volt szónoki tehetségével. Ezt a képességét emelte ki Mikszáth Kálmán is a róla írott nek-
rológban: „Mindenki vesztett benne valamit közülünk is. Megsirattuk szívünk mélyébôl. 
Az egyik barátját vesztette el, a másik patrónusát.

De engem ért a legnagyobb csapás. Mert én benne a hangomat vesztettem el.
Nekem ô volt a felolvasóm. (…) Olyan szépen tudta ô felolvasni jótékony hangverse-

nyeken, a Kisfaludy Társaság ülésein az elbeszéléseimet, hogy mikor az ô elôadásában 
hallottam a saját gondolataimat, így gondolkoztam magamban: »ejnye, nini, de okos em-
ber vagyok én«. (Most már oda van az én okosságom.) 

És a publikum vonzalma is arra volt építve egészen. Ha tetszett, amit felolvasott, ak-
kor azt mondták rólam: »no, ezt szépen írta meg«, ha nem tetszett, amit megírtam, akkor 
azt mondták róla: »nem jól volt felolvasva«.

Ô tudta ezt, de azért egész odaadással kölcsönözte oda a hangját minden alkalommal. 
S hogy tudott ô olvasni! Egész lelkével. Az ô nemes, meleg szíve, az ô ôszinte ragasz-

kodása a fiatalabbak és gyengébbek 
iránt, ott rezgett, mint fénylô sugár, 
minden mondaton.”74

A Kossuth utcai házat Gyôry Vil-
mos halála után Magyar Kázmér, a 
földmûves iskolák tanfelügyelôje vá-
sárolta meg, aki szecessziós stílusú, 
bronz emléktáblát helyezett el a ház 
falán a következô szöveggel: „Ez a 
ház volt Gyôry Vilmos nyári lakása 
1881–1884-ig. »A bokros kis udvar 
és a repkényes folyosó« kegyelettel 
ôrzik emlékét. 1902.” 

73 Uo. 114.

74 Mikszáth Kálmán: Gyôry Vilmos [Az én jó patrónusom]. 1885. In: Mikszáth Kálmán Összes mûvei. 

Szerk. Bisztray Gyula és Király István. Bp. 1956–1964. 537–538.; Gyôry Vilmos emléke. GV 1902. szept. 21. 3.; 

Ld. még Zsilinszky Lajos: Emlékezés Gyôry Vilmosra. 1–2. GV 1931. aug. 2. 1–2., aug. 9. 2. 
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Gyôry Vilmos emléktáblája (1902) a Magyar Kázmér-házon, 

ma a Gödöllôi Városi Múzeumban található



E furcsa munka s mind e furcsa szerszám
Elôtted ugye ismeretlenek?
Neheztelô tekintetet lövellsz rám, –
Mit gondolsz: e tekintet mondja meg.
Hol a szegény poéta tolla perceg:
Egérnek nincsen mit keresni ott,
Mind kárba vesztek ott a drága percek,
Hiába hát idôdet nem lopod!

Leszállsz, körülnézsz, s újra gyorsan illansz
A kis sarokba hajlokod felé,
Sejtem, hogy abból többé föl se villansz,
S ki tudja, egymást újra látjuk-é?
Te jó valál meglátogatni engem,
S vizited vissza én nem adhatom,
Most kell tehát a búcsúszót rebegnem:

„Megáldjon Isten, vándor-utadon!”

mikszáth kálmán (1847–1910) író

Mikszáthnak rokonai éltek Gödöllôn, akiket többször meg-
látogatott, s néhány elbeszélésének témáját innen vette.75 
1875 és 1878 között, miután elvált feleségétôl, nagy nyo-
morban élt a fôvárosban. 

Mikszáth Gyula (1871–1955) távoli rokona volt az író-
nak (nem az öccse, akit szintén Gyulának hívtak), és ami-
kor 1955-ben meghalt, gödöllôi lakásának egyik könyvszek-
rényében 57 ismeretlen Mikszáth Kálmán-levelet találtak. 
Az elhunyt Mikszáth Gyula unokái, Liptay Tibor és Sándor 
az Országos Széchényi Könyvtárnak ajándékozták a doku-
mentumokat, melyeket Scheiber Sándor és Zsoldos Jenô Kiadatlan levelek az Országos 
Széchényi Könyvtárban címmel publikált 1969-ben. E dokumentumok között van szen-
zációs nyolc levél és öt távirat, amelyeket 1876-ban írt Mikszáth Kálmán másodunoka-
bátyjához, dr. Mikszáth János breznóbányai fôorvoshoz. A fôorvosnak unokaöccse volt 
Mikszáth Gyula, így kerülhettek Gödöllôre a levelek. Ezek a levelek arról tanúskodnak, 
hogy Mikszáth, aki akkor még teljesen ismeretlen volt, szülei meghaltak, örökségéért 
pereskednie kellett, az öccse taníttatása is az ô gondja volt, a legnagyobb nyomorban 

75 Halászné Várady Ildikó: Gödöllô irodalmi emlékei. Gödöllô, 2000. 12–13.

Megállsz? Mi baj? – Nem tetszik itt a rend tán? 
Vagy min akadt meg fürkészô szemed?
A négy szúette, ösztövér gerendán,
Mely összeroskadással fenyeget?
Vagy a gyûszûnyi ablakot tekinted
Min a sugár is alig fér csak át?
Hjah, kis egér! – nálunk, – papírra hintett
Kicsiny betûk nem raknak palotát!

Elég, hogy ezt is, annyi évnek árán
És átvirrasztott… ámde huss, ni, ni!
Hogy fenn vagy a kemencepadka várán,
Mi gyorsan meg tudád azt szállani!
Bizonnyal ismeréd hozzá az utat,
Hogy oly hamar megvívta ostromod!
A harci támadót még meg se fúttad,
S máris bevetted ezt az ôs romot?!

De jaj! Milyen csalódást láttat arcod!
Prédát gyanítál, s íme, nem találsz!
Ha nem csalódom, sejtem a kudarcot:
Könyvtár a padka most, amelyen állsz.
Könyv! S jobbadára versek! Mily keserves!
Kis orrod fintorulva fordul el,
Úgy látom én, a könyv, – kivált a verses! –
Ma már, mint nálunk, – nálatok se kell!

Tudom, tudom, a padkán mit kerestél!
Ott állt ugye a kenyeres kosár!
S nemrégiben még csalfán arra lestél, 
Mikor megy a háznép dologra már?!
S minô öröm, midôn a régi gazda

– Alig virradt, – költé cselédeit,
Szûrt és tarisznyát szegrôl leakasztva –
S aztán az úr te voltál estig itt!

Oh szép idôk bús gyászra változása!
Követte más kor, – mely jót mit se hoz!
Új gazda jött, kinek különc szokása:
Reggeltôl estig mindig itt motoz.
Ül egyre, s rozzant asztalára görnyed,
Kezébe toll, elôtte meg papír…
Cseréppipája füstöt ont, de szörnyet!
S eközben ír, töröl, – meg újra ír!
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Vártam vagy két évig, míg végre megint megmozdított egy hirdetés: „Hegyi szôlô eladó.”
Utánajártam a kiadóhivatalban, hol van és kié. Hát Besnyôn volt, egy szép asszonyé, 

akinek egy gavallér vette. A gavallér ott hagyta, elment tôle, minélfogva a szôlô se akart 
maradni. 

Megnéztem egy legközelebbi alkalommal, hát ugyanaz a szôlô volt, melyet két év elôtt 
megnéztem.

– Hogy van az – mondám a gyönyörû nôszemélynek, aki körülvezetett –, azelôtt ho-
moki szôlônek volt hirdetve, most pedig már hegyi szôlô? 

– Egyszerû elôléptetés – felelte az vidáman. – A hegyi szôlôket kipusztította azóta a 
filoxera, helyeiket be kell tölteni. Hiszen látja az úr, hogy hegyen van. Miért ne mondhat-
nánk tehát, hogy hegyi bor? 

Gúnyosan mosolyogtam.
– Nem csodálom ebben a mostani világban, hogy már a bor is stréberkedik.
Mindamellett igen megtetszett a tuskulum. Mert a szôlô fekvése gyönyörû, a végiben 

egy ôsrengeteg terül el: a gödöllôi koronauradalom erdeje. Az ördögbe is, nem tréfadolog 
egy ilyen szûzies helyen nyaralni. Az ôzek, szarvasok bejárnak éjjelenkint a szôlôbe. Meg 
lehet ôket lôni, ha senki se látja. A Nóna bora, az igaz, nagyon rossz (olyannak tûnt fel, 
mintha ecetet nyeltem volna), de hát jó savanyúvizet vesz hozzá az ember. 

Denique alkudni kezdtem a tuskulumra, húszezer forintot ígértem érte, de az asz-
szonyság nem akart engedni a huszonegybôl. 

– No, majd alszom rá még egyet otthon. 
Hazafelé menet azonban a vonaton találkoztam egy régi barátommal, aki szintén besnyôi 

villabirtokos, elmondtam neki, mi járatban vagyok, hogy a Nónát akarom megvenni. 
– Mire tartják?
– Huszonegyezerre.
– Nem éri meg, ne vedd meg! Huszonegyezer forint! No még mi? Bolond volnál, ha 

beleugranál. 
– De mikor nagyon szép.
– Úgy. De ihatatlan csigert terem, valami rossz faj külföldi vesszôkkel ültette ki az öreg 

tudós doktor Bogray, aki nem értett hozzá. Attól a bortól úgy elszalad a borkereskedô, 
mint az ördög a tömjéntôl. Ellenben a szôlô gondozása kétszer annyiba jön, mint a lent 
fekvôké, mert permetezni is kell, míg legfeljebb csak feleannyit hoz, mint a többi. 

– De a fekvése – ellenvetém –, az isteni fekvése, az a domb, az az erdô, szerelmes va-
gyok bele.

– No, iszen nem mondom, hogy ne szerezd meg, hanem várd ki az illendô árat. Mert 
tíz év óta már a hatodik kézben van, s azóta egyre száll le az ára. Az elsô tulajdonos 
harminckétezeren vette, a másik huszonnyolcért, a harmadik huszonötért, és így megy 
lejjebb-lejjebb. De mindegy, azért mégis mindenik belepusztul. Olyan ez a szôlô, barátom, 
mint egy párizsi kokott, aki rapid teszi tönkre, akihez kerül. Várd meg tehát legalább, míg 
közönséges Örzse lesz belôle. 

– Hogy érted azt?

élt a fôvárosban. Unokabátyjának megvallja, hogy „megtette magát” nemes embernek az 
érettségi alkalmával, amikor a pesti egyetemre került, még nemesi elônevet is kreált ma-
gának. Levelei tele vannak panasszal, pénzkéréssel, sôt egy ízben táviratot adott föl, hogy 
meghalt az öccse: „[Budapest-Breznóbánya, 1876. augusztus 11.] Mikszáth Breznóbánya. 
Gyula élfél[kor] meghal[t], haldoklása miatt nem mehettem Gyarmatra küldjön bátyám 
azonnal húsz frtot kétségbe esett állapotomat képzelheti Kálmán.” A legnagyobb nyomor, 
végsô elkeseredés bírhat rá valakit, hogy halottnak hazudja testvéröccsét egy kis anyagi 
támogatás fejében. „Van az embersorsnak egy sajátos fizikai törvénye. A magasságot, me-
lyet valaki pályáján elér, néha megtetézi az a mélység, amelybôl érkezett.”76 Mindenesetre 
a Gödöllôn talált levelek új információval szolgáltak Mikszáth kevéssé ismert korszakáról. 

Mikszáth több Gödöllôvel kapcsolatos elbeszélést, tárcát írt. A Királylátogatások a vi-
déken címû karcolatában arra sorol példákat, hogy vidéken mennyivel jobban megbecsülik 
és szeretik a királyt, mint a fôvárosokban. Egy kisvárosban vagy egy községben óriási ese-
mény a király érkezése, ünneplôbe öltözik a település apraja-nagyja és felvonul a király és 
kísérete fogadására. Sorra veszi a fiatal császár és a felnôtt, immár magyar királyi címmel 
is rendelkezô uralkodóval kapcsolatos anekdotákat. „Akkor ôfelsége idenézett, ha jött vala-
hová, ma már csak szétnéz, ha megy valahová. Az akkor fiatal császárból a legszeretettebb 
magyar király lett. A gödöllôi paraszt, ha a fölvert út porából kibontakozó lovasokat lát, 
már le sem teszi a kaszáját bámultában, hanem csak úgy közönséges beszédképpen mond-
ja: »Úgy nézem, a királyék megint itthon vannak.« Nem is terem többet olyan anekdota, 
mint azelôtt, csupa merô szeretet ezeknek a töve, és egyetlen egynek sem szúrós a hajtása.  
A királynét »tekintetes asszony«-nak szólítja valami golyhó Gödöllôn.” A gödöllôi paraszt 
meg a király címû anekdotában szinte egyenrangúnak tünteti föl a királyt és a parasztot.

SZEMELVÉNY

Nóna
Elbeszélés, vagy ahogy tetszik, interpelláció a budapesti polgármesterekhez

Vagy tizenöt év elôtt egy hirdetés tûnt fel nekem a lapokban: „Homoki szôlô eladó 
Besnyôn” stb.

Elmentem, megnéztem, egy kis dombon feküdt, vagy hat hold, a domb alatt csinos 
házikó fehérlett, ezzel a felírással: „Nóna,” ami nem asszonynév, hanem egy hosszú álom. 
Öreg, árnyas diófák szegték be a fehér épületet. Szép volt, igen szép volt, de nem vettem 
meg. Lebeszéltek, hogy ihatatlan, bicskanyitó lôre terem rajta. „Ha már veszesz – mond-
ták a rokonaim –, végy igazi szôlôt, hegyi szôlôt.” 

76 Ruffy Péter: Mikszáth nyomora. Nyolc elôkerült levél s öt távirat megfejtette a rejtélyes 1876-os évet. 

Magyar Nemzet, 1976. jan. 24.
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– Hollá! barátja az erénynek, hol jársz itt, ahol a madár se jár? 
Lassankint vallogattam ki:

– Eljöttem tudakozódni a Nóna iránt. Nagyon türelmetlen vagyok már. Mit akar az a 
pesti cívis? Még most se árulja? 

– Talán nem is fogja sohasem. Nagy hasznot hajt az annak a kezében.
– Mi? Hogy? Kinek? Nem értem.
– Hát a szôlô, barátom. Ôneki. Rengeteg jövedelmet hoz évenkint. 
– Lehetetlen! – mondom elképedve. – Mi hozza azt a rengeteg jövedelmet?
– Hát a bor – felelte nagy komolyan.
– A bor? Hogyan? Hiszen a bor gyalázatos savanyú vinkó. Talán újra ültette a szôlôt?
Dehogy. Nem csinált az ott egy keresztbe szalmát se azóta. 
De hát akkor mi az ördög történt a borával?

– Avanzsírozott, barátom.
– Ki? A cívis?
Nem. A bor avanzsírozott. Gyógybor lett belôle. Úgy, úgy, gyógybor lett, és most Buda-

pest minden kórházában azzal itatja a fôváros a lábadozó betegeket, azt rendelik az orvosok. 
– Hogy lehet az? – motyogtam megzavarodva.
– Nagyon egyszerû. A tulajdonos nagy befolyású városatya, és… és… hiszen eltalálha-

tod a többit. 
És én csakugyan el is találom – sôt még az olvasó is eltalálhatja, ha egy kicsit körülnéz 

a városházán. 

Ambrus zoltán (1861–1932) író

Ambrus Zoltánnak több száz évre visszamenôen már ôsei 
kapcsán is köze volt Gödöllôhöz. Foltin (Foltényi) Jánosnak 
(1753-54–1799), a Grassalkovich-uradalom intézôjének az 
unokája volt ifj. Kovacsóczy Mihály (1801–1846) hírlapíró, 
aki Gödöllôn született. Foltin János Ambrus Zoltánnak anyai 
ágon szépapja, ifj. Kovacsóczy Mihály pedig öregnagybátyja.77 

Aztán az édesapja, Ambrus József (1825–1880) részt vett 
az 1848–1849-es szabadságharcban, kétszer sebesült meg, 
másodszor Isaszegnél. Akkor a sebesülteket Gödöllôre hoz-
ták, a kastélyban mûködött a kóroda. Ambrus József talpra állt 

77 [Fallenbüchl Zoltán]: Ambrus Zoltán gödöllôi kapcsolatai. [1997] Kézirat. GVM A 97.3.1-3. 1.,  

Györe Zoltán: Gödöllô lakosságának leszármazási rendje az anyakönyvek alapján a kezdetektôl 1906.  

december 31-ig. GVM A 2002.94.1-6. Római katolikusok Foltin János 480., Kovacsóczy Mihály 859.,  

Ambrus József 3825, Mihály József dr. 4771.

– Azt hiszem, hogy elôbb-utóbb feladja, kiszántatja valamelyik tulajdonosa a tôkéket, 
melyek be nem hozzák a munkáltatási költséget sem, s akkor aztán mint közönséges 
szántóföldet megveheted a Nónát nyolc-kilencezer forintért.

– Csakhogy mire való lesz nekem aztán a puszta föld?
– Ejh, hát a természeti fekvés, amibe szerelmes vagy, megmarad. Ördög nem viszi el a 

hátán púpnak azt a dombot. No, már most kiültetheted valami jóféle fajvesszôkkel, ame-
lyek összeillenek a talajjal, mert hidd meg, ezen fordul meg minden. Ha megérted a földet, 
pajtás, a föld is megért téged. Semmi kétség, hogy új fajok jó bort is hozhatnak, és akkor 
aztán töltheted a kedvedet, nem vesztesz rajta évenkint annyi sokat.

Okos volt a tanács, megfogadtam, azaz megszakítottam az alkudozást, de a távolból 
egyre figyeltem ezentúl a Nóna további vándorlását. 

A szép asszonytól egy mérnök vette meg húszezerért, aki minden vagyonát beleölte, 
és a végén fôbe lôtte magát. Ekkor árverésre került, és egy középiskolai tanáron száradt 
tizenötezer forintban. Sanyarú esztendô következett, a szôlô elfagyott, a tanárt bánatá-
ban megütötte a guta. 

(De iszen mégis okos ember az én besnyôi barátom!)
A tanár örököseitôl egy nyugalmazott generálishoz származott el a Nóna. Isten jól 

lefelé fordítá a bôségszaruja nyitott végét ez egyszer, annyi gerezd termett a Nónán, hogy 
a generális nem gyôzte hordóval (százakat költött új edényekre), de mi haszna, annyi jó 
bor termett mindenütt, hogy a rossz nem kellett senkinek, még ingyen se. Elkeseredett 
a generális, és arra a vakmerô útra vetette magát, hogy megissza hát az összes borát ô 
maga. A generális erôs volt, a bor pedig nem volt erôs, de sok volt, és ami sok, az sok egy 
generálisnak is, úgyhogy vízi betegségbe esett tôle és meghalt. 

Az özvegye Grácba költözött, és onnan árulta a Nónát tizenkétezer forintért. Aha! Jön 
már az én idôm. Szalad már felém a Nóna!

Legott kisiettem a besnyôi pajtásommal tanácskozni.
– Ne moccanj még most! Még korán van. Ne feledd, hogy új tôke kell a szôlôbe, ha bol-

dogulni akarsz. S az sokba fog kerülni. Hát csak böjtölj ki még egy vagy két tulajdonost. 
Megint szót fogadtam, nem moccantam. Csak úgy messzirôl vettem tudomásul, hogy 

valami németes nevû pesti nyárspolgár vette meg a Nónát tizenegyezerért. No ez már 
igazán potom pénz, s még ez is le fog apadni. Vidáman dörzsöltem a kezeimet. Kedves kis 
Nónácskám, most már hozzám kerülsz nemsokára! A nyárspolgár mind fösvény – okos-
kodtam magamban. – Az nemigen költ személyes kedvtelésekre. Nincs benne ragaszko-
dás a földhöz, legott túlad rajta, ha észreveszi, hogy gyengén ereszt az emlôje. 

Meg is bíztam a barátomat, hogy rögtön hírt adjon, ha valami mozgolódást vesz észre. 
Nyár múlt, tél jött, új nyár, új tél, és csak nem írt az én barátom. Csak nem írt. Ejnye, 

mi dolog ez? Meghalt talán? De hiszen benne lett volna a lapokban, mert híres borászati 
író és nagy pomológus. 

Végre vártam még egy évet, s csak miután azalatt sem adott életjelt, kerestem fel az 
idén a besnyôi villájában. 

Nagy zajjal, nagy vidámsággal jött elémbe.
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Az édesanya tavasztól ôszig ebben a ház-
ban tartózkodik az unokájával, Ambrus Zoltán 
lányával, Gizellával, akit az édesanya korai ha-
lála (a szülésbe halt bele) után gyakorlatilag a 
nagymama nevelt. Az író ide címezte képeslap-
ját Olaszországból 1899. március 4-én, amikor 
néhány hetet Meranban, Rivában és Arcoban 
töltött: „Kedves Drága Anyám! Jól vagyok: a 
mai napot Arcoban töltöttem, de este megint 
Rivában leszek. Ide várok tôled egy pár sort 
(Hotel zur Sonne). Ha tovább megyek azonnal 
tudósítalak. Kezedet csókolja szeretô fiad Zol-
tán.”81 Az író számára is a gödöllôi tartózkodás 
jelentette a kikapcsolódást, felüdülést a fárasztó munka után. Igazi tusculanum volt szá-
mára ez a hely.82 

„Házassága elôtt az író vidám baráti társasággal, házassága után pedig feleségével 
gyakran rándult ki tavasztól ôszig Gödöllôre. Szerették ezt a helyet. De míg barátaival in-
kább a gödöllôi borokból kortyolgattak, utóbb feleségével a parkos ligetekben, az erdôben 
tettek szép, hosszú, beszélgetéssel, tervezgetéssel teli sétákat. 

Felesége halála után ezek a séták magányosakká váltak. Bolyongott az ösvényeken, 
elveszett boldogsága emlékein, az élet kegyetlenségén és különbözô sorskérdéseken el-
mélkedve. Mikor az erdôt vadászati okok miatt lezárták, Ambrus emiatt haragot érzett, s 
ennek cikkeiben hangot is adott.

A zajos fôvárosból azért mindig szívesen menekült ki Gödöllôre, ahol édesanyja, kis-
leánya és húga is családjával a nyarat töltötte. Itt családi körben is lehetett, és a magányt 
is megtalálta a parkban. 

A felsôparkban történt egy alkalommal, hogy négyéves kisleánya játék közben véletle-
nül nekiszaladt az udvarhölgyével ott sétáló Erzsébet királynénak. A megriadt kislányt a 
királyné megsimogatta… Ez éppen a Midas király írásának ideje táján történt.”83

A ház elôtt hosszú, keskeny kert fekszik, ennek végében, közel a bejárathoz, desz-
kából ácsolt faasztalon dolgozott, novellát, tárcát, színikritikát írt. Az utca gyér forgal-
ma zavartalan elmélkedést, alkotó pihenést tett lehetôvé. Az augusztus hónapot mindig 
Gödöllôn töltötte, itt írta rendszeresen a vasárnapi Pesti Naplóba a cikkeit. A házban 
nincs se villany, se vízvezeték, csak egy mély kút, amelynek meszes a vize. Esténként 
petróleumlámpa mellett dolgozott a tornácon a szétnyitható ebédlôasztalon. Szeretett 
a vasúti restiben üldögélni estefelé egy pohár szódás bor mellett. Szerette nézni a vona-

81 Ambrus Zoltán levelezése. Vál. Fallenbüchl Zoltán. Bev. Diószegi András. Bp. 1963. 99. levél.

82 Heltai János: Gödöllô – Tusculanum. Ambrus Zoltán és Gödöllô. 1981. Kézirat. GVM A 98.44.1.

83 [Fallenbüchl Zoltán]: Ambrus Zoltán és Gödöllô. [1992] I. h. 6.

sebesülésébôl. Amikor azonban 1880 tavaszán megbetegedett, az orvosok arra a sebre gya-
nakodtak, amelyet az isaszegi csatában szerzett golyó okozott. Az orvosok jó levegôt taná-
csoltak a betegnek, így jött az egész Ambrus család Gödöllôre nyaralni. Ambrus Józsefnét 
(1838–1915) régi családi emlékek is kötik a településhez, hiszen nagyszülei, dédszülei éltek 
itt mint uradalmi hivatalnokok. Az Erzsébet-park mellett a mai Táncsics Mihály utcában a 
374. számú házban78 vesznek ki egy lakást, melynek ablakai a Kálváriára néznek. (Ma a Kos-
suth Lajos utcai lakótelep lakásai állnak ezen a helyen.) Ambrus Zoltán 1879-tôl a Budapesti 
Tudományegyetem Jogtudományi Karának hallgatója volt és közben ügyvédi irodában gya-
kornokoskodott. Négy évig tanul az egyetemen, abszolutoriumot szerez, de a doktori vizsgát 
nem teszi le.79 1880 tavaszán a gödöllôi házból jár be a fôvárosi ügyvédi irodába. Az apa 
meghal 1880 júniusában, a Dózsa György úti temetôben nyugszik, nem messze az isaszegi 
csata 1899-ben felállított emlékmûvétôl. A Kálvária melletti házban született – tizennégy 
évvel Ambrus József halála után – Mihály Dénes, a televízió ôsének a feltalálója, Ambrus 
Zoltán Mária nevû lánytestvérének a fia. A sógor Mihály József tanár, író, mûfordító, orvos. 

Ettôl kezdve itt nyaral rendszeresen az Ambrus család, már csak azért is, mert az apa 
sírja is ideköti ôket. Kezdetben különbözô helyeken béreltek házakat egy-egy nyaralás 
alkalmával. Majd 1897-ben Ambrus Józsefné vásárol egy házat a Tégla utcában (késôbb 
Lovarda utca 2., ma Lovarda utca 6. szám). „A gödöllôi ház tornácos, háromszobás, hosz-
szú épület volt, kis konyhával, de jókora éléskamrával, mély pincével, mely nyáron is bor-
zongatóan hideg, külsô és belsô padlásfeljáróval. Az ablakok közül kettô nyugat felé né-
zett, ez volt a »nagyszoba«, Ambrus édesanyjának szobaberendezésével. Itt mintha 1915 
óta megállt volna az idô. A bútorok maguk még régebbiek voltak, a 19. század második 
felét idézték. A többi szoba századfordulós berendezésû, ablakaik délkeletre-délre néztek, 
hosszú tornácra nyíltak, rajtuk idôette zsalugáter. Az ajtók és ablakok mind barnák, azzal 
a jellegzetes sötétbarna színnel, amely a 19. század polgári házait és bérlakásait jellemez-
te. A ház reggeltôl délig eléggé napos volt, bár a tornác némileg beárnyékolta az ablako-
kat, a meszelt fehér falak mégis eléggé világossá tették azt, mert a fehéres deszkaszínû 
hajópadló is jól verte vissza a fényt. 

Vidéki ház, régies berendezéssel, de mégis kedves, mert minden Ôt idézte, Ôt, aki már 
nem lakott benne…

A hajdan jól gondozott kert elvadultságában is megôrzött valamit régi szépségébôl. 
Az akácfák közt kis szilvafák, bodza- és málnabokrok, fehér szeder – az egykori gondos mûvelés 
emlékei. A kert nagy része azonban homok. Ambrus édesanyja kertészkedett – egy idôben 
még méheket is tartott –, de ekkorra már csak néhány szerszám árválkodott a padláson.”80 

78 [Fallenbüchl Zoltán]: Ambrus Zoltán és Gödöllô. [1992] Kézirat. GVM A 93.171.1. 2., Ambrus József 

gyászjelentése (másolat). 1880. június 10. A lakcím: Kálvária sor 374. GVM A 2003.55.1. 

79 Dávidné Angyal Paula: Ambrus Zoltán. Bp. 1934. 

80 F. Ambrus Gizella-Fallenbüchl Zoltán: Egyedül maradsz… Ambrus Zoltán élete és munkássága. Deb-

recen, 2000. 200–201.
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Sándortól, Tömörkény Istvántól, Móra Ferenctôl. Tíz évig állt ez az emlékkönyvtár 1934 
és 1944 között, akkor a háború szétszórta a könyvtárat. Lánya, Ambrus Gizella próbálta 
menteni, amit lehetett, a HÉV-en többször elutazott Gödöllôre. 1945 után idegeneket 
telepítettek a gödöllôi házba, és csak 1979-ben került vissza a ház egyik része, 1980-ban 
a másik része a család rendelkezésébe. Az unoka, dr. Fallenbüchl Zoltán, maga is neves 
történész, 1985-ben felállíttatta Ambrus Zoltán mellszobrát a ház kertjében, Buza Barna 
alkotását. 1990-ben pedig emlékszobát rendezett be a házban az író Pestrôl hozott búto-
raival, tárgyaival, megmentett kézirataival.86 

A város utcát nevezett el Ambrus Zoltánról, több vele kapcsolatos tárgy bekerült a 
Városi Múzeum gyûjteményébe, ami idôszakonként kiállításra kerül.

Bár valószínûleg nem tudtak egymásról, volt olyan idôszak, amikor egyszerre, ugyan-
abban az idôben nyaraltak Gödöllôn Ambrus Zoltán és Ottlik Géza: 1924 (Ottlikéknak 
ekkortól volt házuk Gödöllôn) és 1932 (ekkor halt meg Ambrus) között. Irodalmi mun-
kásságukban is találhatók rokon vonások. Ottlik Gézát annak a mûvészeti hagyománynak 
a folytatójaként és továbbvivôjeként tartja számon az irodalomtörténet, amelyet Ambrus 
Zoltán alakított ki az urbánus irodalom területén.87 

Gödöllôn a kertben sok írásmû született Ambrus tollából, olykor helyi témákat is fel-
használva. Az édesapa halálának helyérôl, a gödöllôi Kálvária sor 374-es számú házról 
részletes leírást ad az Alkonyat címû novellában. Egy fél házat béreltek, a ház másik fe-
lében a tulajdonosok laktak, a keskeny és hosszú kertet pedig közösen használták. Ebbôl 
problémák adódtak, mert a házbeliek féltették a gyümölcsfáikat a bérlôk gyerekeitôl. 
A ház ablakai a barokk Kálvária kôfalára 
néztek. Az utca csendes volt. 

A Pickwick úr filozófiája címû cikké-
ben88 az igazságszolgáltatás gyengesé-
gének illusztrálására – a bécsi és párizsi 
példa mellett – egy gödöllôi esetet ír le: 

„Három paraszt iszik a korcsmában. 
A bor pirosra festi képöket, s magas 
kedvökben megered a szó. Elôbb vigad-
nak és búsulnak, azután kötôdnek, utol-
jára ökölre mennek. Aki bírja, az marja, 
a legerôsebbik emberségesen – vagy 
embertelenül? – helyben hagyja a má-

86 Fallenbüchl Zoltán bemutatja a gödöllôi Ambrus Zoltán emlékszobát és gyûjteményt. 1996. Hangsza-

lag gépelt kézirata. GVM A 98.20.1.

87 Lôrinczy Huba: Ambrus Zoltán (1861–1932). Pályakép. In: L. H.: Ambrustól Máraihoz. Válogatott 

esszék, tanulmányok. Szombathely, 1997. 167. 

88 Ország-Világ, 1885. június. In: Ambrus Zoltán: A tegnap legendái. Bp. 1913. 42–50.

tokat, a tolatás, a vonatfütty a gyermekkorát juttatta eszébe, azt az idôszakot, amikor a 
biharmezôkeresztesi állomáson dolgozott az édesapja.84 

1911-ben költözött Budapesten az Üllôi út 36. számú házba. A József körút és az Üllôi 
út sarkán álló nagy bérházban egy ötszobás, tágas lakást bérelt. Haláláig ez volt a pesti 
lakása, késôbb unokája, Fallenbüchl Zoltán is abban a lakásban élt.

Az író édesanyjának augusztus 25-én volt a születésnapja, ezt a család mindig a 
gödöllôi házban ünnepelte meg, s a szertartáshoz az is hozzátartozott, hogy együtt ki-
mentek a temetôbe az édesapa sírjához. Ambrus édesanyja 1915-ben halt meg Budapes-
ten, koporsóját lovaskocsin hozták a Józsefvárosból Gödöllôre, a koporsót kocsin követte 
a család is. Férje mellé temették a gödöllôi temetôbe. Az elsô világháború alatt a hadsereg 
elrekvirálta a gödöllôi házat, üdülô katonákat szállásoltak be. Csak a háború után, 1921-
ben kapta vissza az író teljesen lelakva, romos állapotban. Lánya és veje segítségével rend-
be hozzák a házat, ami még 1934-ig kitart. 1921 nyarán meghal második felesége, majd 
1923 júliusában Vilma nevû húga, akit ugyancsak Gödöllôn temetnek el a szülôk mellé. 
Lánya és veje tervezi a ház felújítását, illetve újjáépítését, a tervrajzon az „öregúr szobája” 
is szerepel, de az író ezt már nem élvezheti. 

Ambrus Zoltán 1932. február 28-án halt meg. A felújított, illetve újjáépített gödöllôi 
ház 1934-re készült el, tehát az író már nem érhette meg, noha a neki tervezett szoba 
pontosan a régi helyén került kialakításra. 

Ambrus életében rendkívül fontos szerepet játszott a könyv, a könyvtár. 8.000 köte-
tes könyvtára volt, a budapesti Üllôi úti lakás egyik nagy szobája csak a könyvekkel volt 

berendezve. Ebben a könyvtárban 
ôrizte például az állatorvos nagyapa 
egyik könyvét is, Wolstein Amadeus 
Johann munkájának magyar for-
dítását eredeti, szép, zöld, selyem 
kötésben. 85 Ezt a könyvtárat aztán 
Ambrus Zoltán halála után áttele-
pítették Gödöllôre. A mennyezetig 
érô könyvespolcok minden szabad 
falat betöltöttek. A polcok alatt fió-
kok tele kéziratokkal, levelekkel, fo-
tókkal, minden szépen elrendezve. 
Az 1920-as évek francia szépirodal-
ma, dedikált könyvek Gárdonyitól, 
Herczeg Ferenctôl, Babitstól, Bródy 

84 Fallenbüchl Zoltán visszaemlékezése. 1996. Hangszalag gépelt kézirata. GVM A 98.19.1.

85 Fallenbüchl Zoltán: Ambrus Zoltán, az író és a könyvgyûjtô. Klny. az Országos Széchényi Könyvtár 

1981. évi Évkönyvébôl. 517.
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A lányok nem mertek tovább kérdezôsködni. Egy darabig, amíg Frigyes bácsi a sajtot 
majszolta, senki se szólt egy szót se. Hanem egyszerre az öreg tudós váratlanul megszólalt. 

– Gyerekek, abban az egyben igazatok van, hogy már ideje volna egy kis levegôt színi. 
Holnap reggel kimegyünk Gödöllôre.

A két öregkisasszony összenézett. Ez az elhatározás annyira meglepte ôket, hogy 
nyugtalankodni kezdtek. 

És Laura kisasszony, a fiatalabbik hajadon, aki még nem lépte át a negyvenedik esz-
tendejét – „Laurácska”, Frigyes bácsi szívének a kiválasztottja – némi tétovázás után ne-
kibátorodott és megkockáztatta ezt a kérdést:

– De Frigyes bácsi, csak nem érzi magát rosszul?! Olyan furcsa, hogy ez most éppen 
Frigyes bácsinak jut eszébe!… Eddig hallani se akart róla, hogy elmenjünk valahová!… 
Nyugtasson meg bennünket: ugye, nincs semmi baja?

– Persze hogy nincs semmi bajom! – dörmögött az öreg. – Egészséges vagyok én, mint 
a makk, és hogyha ez a sok tisztogatás nem volna, egy köhentésemet se hallanátok soha. 
De persze ez az örökös takarítás engem is megvisel, nem vagyok mai legény és ez egy fia-
talt is megviselne. Hanem hát én hiába beszélek nektek s hiába mondom, hogy unom már 
ezt a temérdek takarítást, ti csak nem akarjátok elhinni nekem, hogy ebbe a folytonos 
sepergetésbe és szellôztetésbe én elôbb-utóbb bele fogok betegedni. Azért minduntalan 
kinyitogatjátok az ablakot és hol a padlót súroltatjátok, hol törölgettek, poroltok, és a 
sok seprésnek se ideje, se órája. Pedig nincs egészségtelenebb dolog, mint ez az ôrületes 
takarítási mánia, a sok nyitott ajtó és ablak kérlelhetetlen bizonyossággal reumássá tesz 
mindnyájunkat, a temérdek seprés pedig felkavarja a port, kikergeti odvaikból a baci-
lusokat, és az ember belélegzi, felszíjja, megrágja, lenyeli ezt a sok mindenféle élôsdit, 
amelyek különben békén pihennének a helyükön. Hogy az ördög vitte volna el azt a 
gazembert, aki kitalálta ezt a sok gyalázatos tisztálkodást!

– De édes bácsi – védekezett Laurácska –, a lakást mégiscsak ki kell valamikor takarí-
tani! Aztán a szellôztetés magában véve még nem egészségtelen, és a port le kell törülni 
a könyvekrôl, meg a szemetet is ki kell söpörni!

– Igen, csakhogy mértékkel kellene takarítani, és nem olyan eszeveszettül, mint ez 
a ti falusi leányzótok, akinek a betegsége az, hogy még álmában is söpör és takarít. És 
tudjátok-e, hogy mit csinál nekem ez a leány? Leveszi a polcról a legrégibb, a legdrágább 
könyvet, és ezzel püföli, porolja a többit! Tegnap is mit látok?! Véletlenül benyitok a 
könyvtárszobába… hát persze takarít, és tudjátok-e, mit csinál?! Pidansat de Mairobert-
rel porolja a többit, Pidansat de Mairobert-rel! 

Az öregkisasszonyok ijedtükben nem tudtak mit felelni.
– Pidansat de Mairobert-t használja portörlônek – sírt az öreg –, Pidansat de Mairobert-t, 

a tizennyolcadik század történetének legbecsesebb forrásmunkáját, Pidansat de Mairobert 
„Espion anglais”-jának egy elsô kiadását!

– Pedig megmondtuk neki – hebegett Laurácska –, hogy a könyvekhez nem szabad 
hozzányúlni!…

– Meglássátok, ez a leány még megöl engemet! – szólt az öreg tudós elkeseredetten.

sik kettôt. A két helybenhagyott két különbözô temperamentum. Az egyik szelíd férfiú, 
aki megnyugszik az istenítéletben, a másik azonban notórius verekedô, aki a szégyent 
nem hagyja magán száradni. Kijelenti elôre, hogy: »Ma emberhalál lesz«, s megy haza 
a kaszájáért. A gyôztes is hazafelé indul, békében és dicsôségben, ismét barátkozva a 
másik legyôzöttel. Otthon (a diadalmas hajlékban) újra kezdik az ivást, és végképp eláz-
nak. Ekkor megérkezik a harmadik, a kaszával. A háznép, vesztére, csupasz kézzel kísérti 
meg az ellentállást, a kasza megszabdalja a háziasszonyt, összevagdossa tehetetlenné vált 
ellenségét, s egyszerûen levágja a leányt, aki mostoha apjának segítségére sietett. A lány-
nak menten vége. A kaszást elcsípik, s a dolog bíróság elé kerül. A közrend képviselôi 
szakértôket hallgatnak ki, avégbôl, hogy kétségtelenné váljék: nem volt-e a gyilkos beszá-
míthatatlan állapotban – milyen elmés is ez a jogi kifejezés! – mikor felettébb udvariatlan 
tettét elkövette. A tudomány falusi jelesei aztán mulatságos jelentést adtak be, melyben 
szép koszorúba fûzték a szótárakban elô nem forduló tudós kifejezéseket s megállapítják, 
hogy voltaképpen tudni nem lehet: beszámítható vagy beszámíthatatlan állapotban volt-e 
a vádlott, csak azt tudni, hogy részeg állapotban leledzett. Mert a tett ugyan föltételezi a 
premeditációt, de másrészt nagyon valószínû, hogy a vádlott az iszákosok egyik betegsé-
gében, az úgynevezett mania ebriosában szenved. Amibôl következik, hogy a tett elköve-
tésekor nem lehetett oly bölcs és megfontolt, mint egy pápai nuncius. A bírák összeülnek, 
tanakodnak, s végezetül: a kaszást fölmentik. Mehet haza s kaszálhat békében.

Ez az eset Magyarországon, Gödöllôn történt.”
Legismertebb regényében, a Midas királyban a fôhôst, Biró Jenô festômûvészt, aki 

Kôbányán rajztanár, Marosy nevû barátja egy átmulatott éjszaka után gödöllôi kirándu-
lásra hívja. Minden bizonnyal valóságos emlékek állnak a regénybeli epizód hátterében.89 

A vasárnapi Pesti Napló cikkeit is Gödöllôn írta. Általában Homokbucka néven említi 
írásaiban Gödöllôt, mivel a homokos talaj alapvetôen jellemzô a településre és Ambrus 
idején a Tégla (Lovarda) utca még nem volt beépítve, mint manapság, csak homokbucká-
kat lehetett látni az utca másik oldalán.

 
SZEMELVÉNY

Könyvmolyok

Frigyes bácsi a rendesnél is szórakozottabb volt és igen rosszkedvûnek látszott. Szo-
katlanul gyorsan evett, mint aki alig várja, hogy lerázhassa magáról az ebédelés robot-
ját s visszavonulhasson a dolgozószobájába, ha szóltak hozzá, egy-két szóval vagy olyan 
csodálkozó pillantással válaszolt, mintha nem is értette volna, hogy mit mondtak neki, 
izgatottnak tûnt fel és mintha nem is igyekezett volna titkolni az izgatottságát. 

89 Ambrus Zoltán: Midas király. Bp. 1928. (4. kiadás) I. köt. 129–130. 
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Nincs kétség.
Mert, amint igen jól tudod, az 1798.-i kiadás 134. lapján felülrôl a 8. sorban az Ingénue 

névben nincsen sajtóhiba, ellenben az elôbb kinyomtatott négy példányban ezen a helyen 
az Ingénue névrôl hiányzik az ékezet!

Nos, ne áltasd magadat, hogy nekem csak olyan példányom van, amelyikben nincs 
meg a sajtóhiba! Az én példányom: a jó, az igazi, az unikumok unikuma, amelyben az 
Ingénue név a 134. lap 8. sorában helytelenül van, ékezet nélkül!

Elsápadsz, ugye, az irigységtôl, amint én odavagyok a gyönyörûségtôl!
És tudod-e, hogyan jutottam ehhez a kincshez?! Álruhában, nagy, fekete álszakál-

lal kerestem fel Hiéna barátunkat, a bécsi antikváriusok gyöngyét. Persze ha rám ismer, 
egyszerûen nem áll velem szóba, mert tudja, hogy mindig megrablom a tudatlanságát. 
De így gyanútlanul mutogatta meg a régi könyveit. És az állatnak sejtelme se volt róla, 
hogy milyen kincs van nála! Harmincnyolc koronára tartotta, s nekem volt pofám leal-
kudni harmincötre! Hihihihi! Még most is folynak a könnyeim a kacagástól. A kincs egy 
hitbizományt ér, s én egy negyedóráig ócsárlom, amíg lealkuszom a három koronát!

De az örömem nem volna teljes, ha nem mutathatnám meg hozzáértô embernek. 
Nézd meg, öreg, a tulajdon szemeddel, nézd meg és lásd, hogy a 134. lap 8. sorában az 
Ingénue névrôl hiányzik az ékezet!

Nem merem bevinni Pestre, mert félek, hogy ellopják.
Gyere az elsô gyorsvonattal!
Ölel öreg barátod: 

Hugó
(Gödöllôn, Kovács-villa)

Vagy úgy?! Az már más! Természetes, hogy Frigyes bácsinak ezt a könyvet meg kell 
néznie, mégpedig nagyítóüveggel! 

III.

Mikor reggeli kilenc órakor leszálltak a vonatról, Frigyes bácsi így szólt: 
– Gyerekek, nézzétek meg a királyné szobrát és a hely egyéb nevezetességeit. Én addig 

meglátogatom Hugó barátomat. Nesztek pénz, hogy megebédelhessetek a vendéglôben 
vagy a vasútnál. Nem ebédelek veletek, mert egyúttal meg akarom szemlélni Hugó bará-
tom könyvtárát. Ebéd után sétáljatok, nyaraljatok, élvezzétek, de csak módjával, a szabad 
levegôt. Négy órakor fagylaltozzatok a cukrászdában. Aztán sétáljátok ki magatokat, ha 
annyira szeretitek a szabad levegôt, hát nem bánom, lakjatok jól vele. Hat órakor majd a 
vasútnál találkozunk és hat óra húsz perckor hazautazunk.

– És Frigyes bácsi hol ebédel? – kérdezte Laurácska.
– Törôdöm is én az ebéddel! Ha Hugó barátom nem hí meg ebédre, majd szalámit 

hozatok a könyvtárba. 

 Nagyon izgatott volt és szükségét érezte, hogy bûnbakot találjon, akin kitöltheti  
a rosszkedvét.

Panaszkodása aggodalommal töltötte el a két öregkisasszonyt. Hátha mégis rosszul 
van az öregúr? Hátha meghûlt és valami kezdôdô hurut bántja, hogy egyszerre a levegôre 
vágyik? Olyan különös, hogy elkívánkozik a könyvei közül!

De kiderült, hogy az öreg csak rémítgette az unokahúgait.
Félreértették. Szó se volt róla, hogy nyaralni menjenek Gödöllôre.

– Holnap korán reggel kimegyünk és este, az utolsó vonattal visszajövünk – világo-
sította fel a húgait. – A szabad levegôt mértékkel kell élvezni, a szabad levegôbôl hamar 
megárt a sok!

Az öregkisasszonyok így is örültek a kirándulásnak. Nekik ez esemény és sokat ígérô, 
ritka gyönyörûség volt, csöndes, egyhangú életükben nemigen fordultak elô ilyen érde-
kes kalandok.

De nem tudták megérteni a dolgot.
Hála istennek, nem beteg. De hát akkor mi baja lehet?! – tûnôdtek.

II.

Marika kisasszony emlékezett rá, hogy Frigyes bácsi tegnap este egy levelet kapott.
– Azóta folyton idegeskedik. Hidd el, ez a levél tette idegessé.
Elôkerítették a levelet, s ez csakugyan megfejtette a talányt. Így szólt:

„Öregem, meg fogsz pukkadni az irigységtôl, és meg fogsz halni a fájdalomtól, hogy 
elszalasztottad ezt az egyetlen alkalmat!… Tudod-e, mi került a birtokomba? Az unikumok 
unikuma, az „Anti-Justine” elsô kiadásának egy példánya! Az igazi elsô kiadás egy példánya! 

Amint jól tudod, az ismeretes 1798.-i kiadás se kutya, mert a könyvet 1803-ban Napó-
leon rendeletére elkobozták a Palais Royal könyvkereskedôitôl, s nemcsak a kiadónál és a 
könyvárusoknál, hanem még a nyilvános házakban talált összes példányokat is megsem-
misítették. Csak két példányt kíméltek meg s ezeket ma a „Bibliothéque Nationale” titkos 
osztálya: a „Pokol” ôrzi. Így aztán nem csoda, ha ebbôl az 1798.-i kiadásból is mindössze 
hat példány szaladgál a világban, azaz dehogyis szaladgál!… inkább ül „mély tengerfené-
ken”, a trezorok legelrejtettebb zugában, mint a Kohinoor. Azt is jól tudod, hogy e hat 
példány egyikét, a Cigongne úr gyûjteményének ékkövét, ezerötszáz frankért szalasz-
tották el Angliába, onnan Aumale herceg kaparintotta magához, akinek a hagyatékából 
megfejthetetlen módon ellopták… Szóval ez a kiadás se kutya. Monselet még nem is 
tudott egyébrôl, csak errôl a kiadásról, errôl a hat példányról. 

De hát ez semmi.
Hanem, amint igen jól tudod, Jacob fölfedezte, hogy ez az 1798.-i kiadás csak látszó-

lag az elsô, mert Restif de la Bretonne már 1797-ben kinyomtatta a saját kézi sajtóján az 
„Anti-Justine” négy példányát, s ezt a négy példányt nagy pénzért adta el roppant gazdag 
angol mûbarátoknak. Nos, hát ennek az igazi elsô kiadásnak egy példányáról van szó. 
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heltai Jenô (1871–1957) író

A Kacsóh Pongrác-féle János vitéz (1904) dalszöve-
gének írója és A néma levente (1936) szerzôje Buda-
pesten élt, de Máriabesnyôn is volt nyaralója a Feny-
vesi nagyút 42. szám alatt. Munkatársa volt A Hét 
címû lapnak, amit a rendszeresen Gödöllôn nyaraló 
Kiss József szerkesztett, elképzelhetô, hogy ô hívta 
föl Heltai figyelmét a táj szépségére, és ennek hatá-
sára vásárolt itt nyaralót. Az író itt írta A masamód 
(1910) címû jelenetet és A tündérlaki lányok címû 
kötetben megjelent novellákat.90 Heltai Jenônek a 
Fenyvesi nagyút 42. szám alatti nyaralójában jelenleg 
ORA (Opus Reginae Apostolorum) Kápolna mûködik. 
A Hetven HP címû novellája besnyôi eredetû. 

SZEMELVÉNY

Hetven HP

Automobil vitt be Máriabesnyôrôl a városba. Természetesen nem saját automobilom, ha-
nem egy jó barátomé, akit a sors megáldott mindenféle jóval, egy 70 lóerôs, szép, szürke 
Mercedesszel is. Hárman ültünk a kocsiban, elöl a keréknél a barátom, ô vezette a kocsit, 
mellette – bottal kezében a kutyák ellen – a sofôr és hátul az összes üléseken én. Szépen 
föl voltunk öltözve mind a hárman, barátomon szürke porköpönyeg volt, fekete Bléroit-
sapka, fehér pápaszem, rajtam szürke sapka, semmiféle pápaszem, de szivar füstölgött a 
szájamban. A nap elsô szivarja, az örömök öröme.

Szép az út a tündöklô reggelben. Az országúton, ameddig a szem ellát, sehol egy lélek, 
valahol messze elôttünk egy-két fekete pont, dinnyéskocsik, amelyek sietség nélkül ván-
szorognak a fôváros felé. Ahogy repülünk, a pontok nagyobbodnak, most már jól látjuk 
a kocsikat, a sofôr elôveszi hangszereit, tülköl, sípol, fütyül, rekedten csörömpöl, egyik 
sem használ. Végre elordítja magát: „Balra!” Ezt megérti a kocsis, lassan, kényelmesen 
utat nyit nekünk és mi elrobogunk mellette, forró porzuhanyt zúdítva nyakába. Elmarad 
mögöttünk Gödöllô, kétoldalt a kis erdôk, fiatal fácánok csapatja éppen elôttünk sétál 
át az országúton az egyik erdôcskébôl a másikba, gyanútlanul, bambán bámulva ránk. 
A sofôr fölemeli botját, rájuk céloz és azt mondja: „Bumm!”

90 Töredék a Színház Életbôl. GVM TD 91.76.1.

A leányok szót fogadtak és pompásan mulattak. Még virágot is szedtek – mezei virá-
got! –, régóta nem töltöttek ilyen szép délutánt. (Otthon még hetekig beszéltek errôl az 
emlékezetes kirándulásról.)

Frigyes bácsi ezalatt Hugó barátjánál dôzsölt.
Reszketett, mikor a kezébe vette a híres „Anti-Justine”-t. Megkereste a 134. lap 8. so-

rát, nagyítóüvegét ráhelyezte az Ingénue névre, s aztán megkönnyebbülten sóhajtott fel:
– Az ékezetet csak kikaparták. Világosan látom, hogy kikaparták. 
Ezen egy kicsit összekaptak, mert Hugót ilyen érzékenyen még soha se sértették meg. 

De az a körülmény, hogy véletlenül ô volt a házigazda, szerencsésen mérsékelte a haragját, 
s megmentette a két régi cimborát attól, hogy halálos ellenségekként váljanak el egymástól.

Azonkívül sokat enyhített a Hugó fájdalmán az is, hogy Frigyes bácsi nem leplezgette 
az irigykedését.

– 1798.-i kiadás, hanem azért gyönyörû példány! Testvérek közt is megér kétezer ko-
ronát, amatôrnek háromezret is. Már az igaz, hogy szerencsés kópé vagy!… de micsoda 
remek ötlet is volt ez a fekete álszakáll!

Majd végigszemlélte Hugó barátja összes könyveit. Órákon át mászkáltak fel s alá a 
felsô polcokhoz vezetô létrákon, szalámit ebédeltek, s délután öt órára nem maradt könyv, 
amelyet végig ne szaglásztak volna. 

Frigyes bácsi kéjelgett, Hugó sugárzott a büszkeségtôl.
Mikor elváltak, megölelték egymást, és Frigyes bácsi azt kérdezte: 

– Nem félsz, hogy elloptam valamit? 
– Hehehe, vigyáztam rád! – felelt az öreg Hugó.
Elkísérte Frigyes bácsit a vasúthoz, s a kisasszonyoknak, akik már egy óra óta várakoz-

tak két nagy kazal mezei virággal, azt a bókot mondta, hogy egyre fiatalodnak.
Mari kisasszony és Laurácska nagy megelégedéssel látták, hogy Frigyes bácsinak az 

idegessége úgy elmúlt, mintha elfújták volna.
A vasúton keveset beszélgettek, mind a hármójukat nagyon elfoglalták a gondolataik. 

A sok új benyomás.
Laurácska kibámult a kocsiablakon s az eget nézte. Az alkonyodó nap tüzes golyó-

ként fénylett a látóhatár szélén, a nyugodt égbolt halványkék vizû tengerhez hasonlított, 
amelyben mintha rózsaszínû szigeteket alkottak volna a bárányfelhôk. 

Egyszerre valami felzavarta a merengésébôl. Frigyes bácsi, akinek az arca csupa meg-
elégedés és mosolygás volt, jobb kezének középsô ujját belebökte a levegôbe és így szólalt meg:

– Csak második kiadás!
 

 Az újság, 1906. december
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Tüzes cipôben címû regényében dolgozta föl (1948). Kéziratban maradt, kiadatlan életraj-
zi visszaemlékezései, portréi a Burokban születtem címû kötetben jelentek meg 2003-ban. 
Eredeti neve Schlesinger Ilona volt, ezt Harmos Ilonára magyarosította, ezen a néven 
elsôsorban mint színésznôt ismerték, írásai leginkább – Kosztolányi javaslatára – Görög 
Ilona néven jelentek meg.

1885. február 21-én született Schle-
singer Vilmos fakereskedô és a losonci 
Schneller Matild gyermekeként, jómó-
dú, zsidó polgári családban. A szülôk 
a lo sonci házasságkötés után elôször 
Gödöllôn, majd Budapesten telepedtek 
le. Ilona már a fôvárosban született, ti-
zenegy gyerek közül ô volt a nyolcadik.91 
Gödöllôn a Gizella (ma Isaszegi) út 84. 
szám alatt volt nyaralójuk, közel a vas-
útállomáshoz és a Gizella fürdôhöz.92 
Tavasztól késô ôszig itt tartózkodott az 
egész család. Egy hosszú parasztház volt valójában a nyaraló, öt szoba sorakozott egy-
más után, oldalt pedig vörös téglákkal kirakott, vadszôlôvel befuttatott folyosó húzódott. 
Az elsô szoba mellett volt egy utcára nézô, tágas veranda, elôtte kiskert, melyben verbéna, 
törökszekfû, ôszirózsa, rozmaring virágzott. Jegenyefák álltak a ház elôtt. A hátsó kert-
ben krumplit termesztettek. A ház mögött nyári konyha volt, fáskamra, disznóól, csirkeól, 
árnyékszék és kerekes kút. A veranda zöldre volt festve és azt is befutotta a vadszôlô. Zöld-
re festett a léckerítés is. „Ez a lakásunk nem olyan szép, mint a pesti lakás, csak szedett-
vedett bútorok vannak benne, puhafa ágyak, puhafa szekrények s egy régi, fekete kredenc 
az elsô szobában, az ágyakban szalmazsák van, a szalmazsákba diófalevelet dugnak a bol-
hák ellen.”93 A verandán volt egy hosszú asztal, amely mellett elfért az egész nagy család, 
sôt még a hétvégeken odalátogató budapesti rokonok is.

Volt néhány hold földjük, amelyben krumplit termesztettek, mert a gödöllôi homokos 
talaj annak kedvezett a leginkább. Tíz, néha több lovat tartottak, stráfkocsik hordták a fát 
a fatelepen és két hintója is volt a családnak, az egyiket a hivatalnok használta pénz behaj-
tásra, a másikat pedig az édesapa és a család, hétvégeken kikocsiztak a gyerekekkel együtt. 

91 A Gödöllôvel kapcsolatos életrajzi adatokat és emlékeket két könyvbôl állítottam össze: Kosztolányi 

Dezsôné Harmos Ilona: Burokban születtem. Memoár, novellák, portrék. Budapest, 2003. Összeállítot-

ta, a szövegeket gondozta, a jegyzeteket írta: Borgos Anna és Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona: Tüzes 

cipôben. Budapest, 2004. A Burokban születtem c. könyvben csak G betûvel jelöli a települést, de a Tüzes 

cipôben c. könyvében megnevezi (53. o.), hogy Gödöllôn volt a nyaralójuk.

92 A gödöllôi nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257–259.

93 Burokban születtem, 33.

Megyünk tovább. Barátom a kormánykeréknél nagyszerûen dolgozik… Megnézem 
az órámat, körülbelül nyolcvan kilométernyi sebességgel megyünk, ha szerencsénk van 
és nem találkozunk túlságosan sok kocsival, huszonöt perc múlva Budapesten leszünk. 
Már itt van Kerepes, egyetlen hosszú utcájával, a kocsi alá szaladgáló kutyáival és tréfás 
gyerkôceivel, akik öreg dinnyék héját hajigálják felénk.

– Nem méssz! – mondja a sofôr és a levegôben meglóbálja a botot.
A gyerekek szétrebbennek, rémült tyúkok menekülnek a kocsi elôl, komikus, hosszú 

lépésekkel, pisze tót lányok ácsorognak az út mentén és boldogan nevetnek, pedig napon-
ként legalább ötven automobilt látnak az agyonbenzinezett hatvani országúton. Az élet 
szép, nyáron, reggel automobilon, szivarszó mellett.

És miközben büszkén hátradôlök a párnákra, arra gondolok, hogy tegnap, mint a 
lótenyésztés lelkes híve, utolsó filléremet is elvesztettem a sport és a véletlen nemes pár-
harcában, arra gondolok, hogy most 70 lóerôvel robogok be a fôvárosba, egyenesen az 
újság kiadóhivatalába, hogy egy kis pénz erejéig megvágjam az igazgatót. Arra gondolok, 
hogy ötvenéves elmúltam, nincs automobilom, lányaimnak nincs hozományuk, nincs 
semmim, csak becsülettel szerzett adósságom. Arra gondolok, hogy az élet rövid és hogy 
ez aligha lesz másként a jövôben is. És – mit csinál az ember ilyenkor? – rágyújtok a má-
sodik szivarra, bánatomban egy kövér havannára.

Cinkota elôtt az út mentén napszámosok dolgoznak, parasztok, a nép egyszerû gyerme-
kei, akiknek lelkébe látnom nem adatott, mert fájdalom, nem vagyok nemzeti író. Az egyik 
szép, elkeseredett, rongyos ember végignéz rajtam, nagyot köp és foghegyrôl odaszól nekem:

– Dögölj meg!
Boldogan mosolygok. A szerencsétlen azt hiszi, hogy az automobil az enyém. Egy má-

sodpercig arra gondolok: megállunk és megmagyarázom neki, hogy téved, hiszen ebben 
a pillanatban neki alkalmasint több pénze van, mint nekem… de aztán lemondok errôl az 
ötletrôl. Minek fosszam meg szegényt már korán reggel egy illúziótól? Hadd higgye, hogy 
egy sokszoros milliárdosnak köpte oda a véleményét…

kosztolányi dezsôné harmos Ilona, 
Görög Ilona (írói név) (1885–1967) 
színmûvész, író

A Színiakadémia elvégzése után a Magyar Színházban és az Új 
Színpadon játszott. Kosztolányi Dezsô 1913-ban vette felesé-
gül. 1917-ben Bárdos Artúr szerzôdtette a Modern Színpadhoz, 
1921-ben a Vígszínház tagja volt. Novellái a Nyugatban és a 
Szép Szóban jelentek meg, színmûveket is fordított. Két írói 
életrajz jelent meg tôle: Kosztolányi Dezsô [1938] (1990) és 
Karinthy Frigyes (1988). A második világháborús élményeit a 

110 111

Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona 

(1885-1967)

Gizella fürdô



A fôvárosba való hazaköltözést nem az iskolakezdéshez kötötték. Amikor szeptember-
ben megkezdôdött az iskola, a gyerekek vonaton Gödöllôrôl jártak be Budapestre, reggel 
korán mentek és délután a félhármas vonattal jöttek vissza. Mari cseléd fél tizenkettôre 
megfôzte az ebédet, vonattal bevitte Pestre az édesapának, mert a gyönge gyomra mi-
att neki külön kellett fôzni. Késô ôsszel, amikor hidegre fordult az idô, akkor költöztek 
vissza fôvárosi otthonukba. Két nagy stráfkocsi vitte a holmijukat, lepedôkbe kötve az 
ágynemût, ládákban a sok ruhanemût, zsákokban a télire való lisztet, krumplit.

Több cselédet is tartottak egyszerre, de mind között a legfontosabb Jáger Mari volt, 
akit Ilona – saját bevallása szerint – jobban szeretett, mint az édesanyját.96 A losonci 
nagymama küldte a családba Jáger Marit, aki árvalány volt, és fiatal kora ellenére már 
regényes és szomorú múlttal rendelkezett, amikor a Schlesinger családba került. A hat-
vani cukorgyári inspektortól gyereket szült, aki meghalt a dajkaságban. Mari jól fôzött, 
szépen énekelt, és büszke volt rá, hogy ô is Rimaszombaton született, mint Blaha Luj-
za. A Schlesinger családban tanult meg írni, olvasni. A kocsisokkal németül beszélt, a 
napszámosokkal tótul. Sokat dolgozott, ha Pestrôl jöttek a rokonok hétvégén, ahányan 
asztalhoz ültek, annyi csirkét vágott le, leforrázta, megkopasztotta, megfôzte, ebéd után 
leszedte a hosszú asztalt, elmosogatott. Ugyanakkor a családban uralkodó liberális és 
családias légkör a cseléddel való bánásmódot is jellemezte. Szinte családtagként kezelték, 
azt is megengedték neki, hogy szeretôt tartson. A cselédben is nagy kultúrszomj alakult 
ki, az édesanyával együtt járt színházba. 

Harmos Ilona a szegények és elesettek iránt érzett szolidaritását a gödöllôi gyer-
mekkorban sajátította el. „Ez a kicsit buja, illetlen szabadság mindig elfog, valahányszor 
cselédlakásba megyek. Amellett azonossági érzés is van bennem, közibüktartozóság és 
egyben félelem a sorsuktól, sajnálkozás a sorsukon, s a »batyut kötünk a hátadra, el-
mehetsz cselédnek, ha rossz leszel« fenyegetéseinek emléke.”97 Amikor a lányok sorra 
férjhez mentek, akkor azok is Gödöllôn a Gizella úton béreltek házat nyaralásra. 1900-
ban meghalt az édesapa, Ilona 15 éves volt akkor, s mivel rosszul mentek az üzleti ügyek, 
nem sokkal utána el kellett adniuk a gödöllôi nyaralót és a földeket. Ám miután eladták 
a gödöllôi házat, még azután is kijártak Gödöllôre, mert nem tudtak meglenni nélküle, 
kibérelték ugyanazt a házat, amelyben sokáig éltek. 

Az életét megmérgezô zsidókérdés kezdetét is a gyerekkorra, a Gödöllôn töltött nyarakra 
teszi. Talán egy parasztasszony megjegyzésével kezdôdött, amelyet az udvaron játszó gye-
rekekre tett: „Milyen szépek. Nem is olyanok, mint a zsidók.”98 Már ezen a jószándékúnak 
gondolt megjegyzésen is a megkülönböztetést lehetett érezni. Egész életére hatással volt 
egy másik gödöllôi gyerekkori élmény. Kislányként leszakított két szál rózsát egy utcabeli 
ház kertjében, benyúlva a kerítésen. A háziasszony felháborodottan utánament, és bepana-

96 Tüzes cipôben, 5–9.

97 Tüzes cipôben, 86–87. 

98 Tüzes cipôben, 54.

Az édesapa tüdôbeteg volt, tizenegy gyereket kellett eltartania, etetnie, iskoláztatnia. 
Késôbb hat lányt kellett férjhez adnia, és ötezer forint, három szobabútor, kelengye, 
briliánsgyûrû, briliánsfüggô volt egy-egy lány hozománya. Nem kis dolog volt ezt hat 
lány esetében elôteremteni. Hajnali 3-4 órakor kelt, s vonattal ment be Pestre a fa-
telepre a munkásai, kocsisai közé. „Nekünk gyerekeknek is mindig-mindig tennünk 
kellett valamit. Talán ezért nem tudok én most se pihenni. Ôsszel, valamennyien, mi 
kicsik is, szedtük a krumplit. Hogy örültem, ha kiflikrumplira, kékkrumplira akadtam, 
akkor még nem féltem a földtôl, mezítláb topogtam esôben, sárban is, és milyen büszke 
voltam arra, hogy a földeket Mária Valéria fôhercegnô tejtestvérétôl vettük, mintha 
az a néhány holdnyi rög királyi nemességlevelet kapott volna ezáltal.”94 Ebéd után az 
édesanya a verandai díványon szokott sziesztázni, a fiúk úszni mentek, délelôtt a lá-
nyoknak, délután a fiúknak volt nyitva az uszoda. Az úszás mellett teniszeztek, Ilona 
még a fôszolgabíróval is szinglizett.

Teljesen falusias körülmények között éltek a nyaralóban. Fecskék fészkeltek az eresz 
alatt a hosszú folyosón, és a parasztokhoz hasonlóan ôk is Isten madarának tartották a 
fecskét, amit nem szabad bántani, mert szerencsét hoz. A parasztasszonyok házhoz men-
tek, ott árulták a csirkét, kacsát, tojást, vajat. Ha megdöglött a csirke vagy megkékült a 
liba a tömésbe, odaadták a cigányoknak. Tôlük nem messze volt az Ilka major, onnan 
hordták a tejet. Amikor beköszöntött az esôs ôsz, sártengerré változott az udvar, deszká-
kat fektettek le, hogy közlekedni lehessen.

A királyi családdal kapcsolatos történetek, események hozzátartoztak a mindennapi 
élethez. Néha látták Erzsébet királynét, amint hintójában, legyezôt tartva az arca elé, 
elhaladt a házuk elôtt. „Papa biztosan azt akarja, olyan jó dolgunk legyen, mint a király 
gyerekeinek. A király gyerekeinek sincs mindnek jó dolga. Például Rudolf trónörökösnek 
se volt. Szenvedett az életben, és meg is halt fiatalon a Vecsera miatt. Errôl Mari mesél 
nekem sokat. Olvastam is füzeteket, mama azt mondja, ponyva, »Vecsera bárónô titka«. 
Rudolf trónörökösrôl a molnárné is mesélt lenn a malomtónál. A parasztasszonyok nem 
törôdnek azzal, hogy én még kislány vagyok, úgy beszélnek velem, mintha nagy lennék. 
Elôttük én se szégyellem magam úgy, mint a nagyságák elôtt. Idejárt le a tóra vadkacsára 
vadászni ez a Rudolf – mesélte –, s ha a menyecskék meg a lányok ruhát mostak a tó 
szélibe, odament hozzájuk, s emelgette a szoknyájukat. Azok csak nevették, egyik me-
nyecske a kezére is csapott. Egy lány, Konkoly Juli, Konkoly kovácsnak a lánya, nagyon 
szép lány volt, bement vele az ingoványba. Mondtam is az anyjának, te Mári, kivirágzott a 
rozmaring a kertetekbe. Megkurvul a lány. Meg is kurvult. Gyereke lett, de meghalt, ô is, 
a gyerek is.”95 Anyai nagyanyja is sokat mesélt a királyi családról, ismerte a család minden 
tagját, mindenkirôl tudta, hogy ki a férje, hány gyereke van, mikor van a születésnapja. 
Mari cseléd meg Andrássy Gyuláról szeretett mesélni.

94 Tüzes cipôben, 53.

95 Burokban születtem, 91. 
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Schossberger, minden zsidó gazember… Slézinger, ne hagyd magad… s Legszebb név  
a Goldstein Számi… «”

Parasztgyerekek csúfondárosan kiáltoznak: »Zsidó, zsidó…«, s hozzáfûznek csengô 
rímben egy képtelen megállapítást, amelyben azzal vádolják ôket, hogy olyan helyrôl isz-
nak, ahonnan egyáltalán nem szokásos, ôk pedig gyorsan, gyorsan, szinte egyidejûen 
visszakiáltanak: »Paraszt, paraszt«, s azzal vádolják vissza ôket, ugyancsak rímesen, hogy 
olyasmibe harapnak, amibe nem volna célirányos.

Boldog és boldogtalan, okos és ostoba, jó és rossz gyerekhad ebben az áldott és ellen-
séges világban. 

»Zsidó, zsidó, paraszt, paraszt!« Egymást csúfolják, és egymást szeretik, közük van 
egymáshoz, örülnek egymásnak. A zsidó, mert van valaki, aki megalázott, mint ô, ôsi, 
mint ô, s a paraszt, hogy íme úr, s mégis lehet bántani. Az úri nem zsidók távol vannak 
mindkettôjüktôl, lenézik mind a kettôt. A gyerekek is. A Mucik és Cicák, Dódik és Bó-
dik, ápolt szôkeségükben, aranyláncon függô védôérmekkel nyakacskájukon elhúzódnak 
tôlük, nem vegyülnek velük, de azért nem baj, mert a réteken futball- és métalabdák rö-
pülnek, gurulnak, a vasúti vendéglôben hideg, szôke sört isznak a felnôttek, s a nyári gye-
rekbálokon színes papírpontocskák hullanak fényes fejünkre, mintha valami égi kalauz 
lyuggatta volna ki az angyalok villamosjegyeibôl, papírszalagok bonyolódnak jól táplált 
s mégis oly vézna testünk köré, míg szépen, illedelmesen járjuk a csárdást és polkát a 
ragyás Bélacigány bandájának édes hangjaira.” 

Burokban születtem. Budapest, 2003. 115–117.

kiss József (1843–1921) 
költô, szerkesztô 
és kóbor Tamás (1867–1942) író

Kiss József költô édesanyját Bermann Máriának hívták, annak 
testvérét pedig Bermann Mórnak. Bermann Mór gyermeke volt 
Bermann Adolf, aki Kóbor Tamás (1867–1942) néven lett ismert 
költô és Bermann Róza (?-1921), aki Kiss József felesége lett. Kiss 
József és Bermann Róza esetében tehát elsô unokatestvérek, roko-
nok házasodtak össze 1873. április 28-án. „S megindul ezzel a küz-
delem a falat kenyérért s beköltözik költészetébe is egy eredeti téma, 
a gond témája, a megélhetés problémája, mely aztán, fájdalom, ma-
kacsul ragaszkodik a költôhöz egy hosszú életen át.”102 Budakeszin 

102 Rubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága. Bp. 1926. 25.

szolta ôt az apjának a rózsalopásért. Az édesapja nagyon megverte, bottal, holott nem volt 
szokása bántalmazni a gyerekeit. Ebbe a verésbe ô is és az apja is belebetegedtek. Az édes-
apát fôként az bántotta, hogy a zsidógyûlölô asszonynak, aki minden ok nélkül is rosszat 
gondol a zsidókról, ô most okot szolgáltatott neki arra, hogy gyûlölhesse. Szerette volna 
kikereszteltetni a gyerekeit, hogy könnyebben boldoguljanak.99 Ez az eset megváltoztatta 
Ilona életét, attól kezdve figyelni kezdte, ki zsidó, ki nem az. Kosztolányi feleségeként aztán 
viszonylag védve volt a faji diszkriminációtól. „Ha az én uram egyszer-egyszer lázadozott is 
az ellen az ellenkezô elôjelû faji összetartás ellen, ami az irodalomban, s fôként a sajtóban 
és a magánszínházaknál a jövedelmezôbb, a könnyebb munkát, a föltétlenebb elismerést a 
másik oldalnak juttatta, bölcsessége, igazságérzete és fanatizmustól mentes humorérzéke 
tüstént megtalálta a megbékélést, a kiengesztelôdést. Volt egy játékunk – gyakran játszot-
tuk –, egymásnak ajándékozgattuk azokat a saját fajtánkbelieket, akiket kevésre becsültünk, 
s ô mindig talált az én ajándékom ellenében ajándékozni valót. Mindamellett a másféleség 

– óriás rém – egy percre se mozdult a hátam mögül.”100 Harmos Ilona 1914-ben, még fia 
születése elôtt keresztelkedett ki valószínûleg Kosztolányi hatására.101 

Harmos Ilona Gödöllôre emlékezô írásaiból kitûnô képet kaphatunk arról, hogy a 
fôvárosi nyaralóközönség milyen körülmények között lakott, milyen életmódot folytatott, 
milyen volt Gödöllô mint királyi nyaralóhely a 19. század végén és a 20. század elején. 
Megfigyelései, tapasztalatai, emlékei alkalmasak a nyaralótársadalom szociológiai, kultu-
rális, társadalomlélektani elemzésére.

SZEMELVÉNY

„Újra itt a nyár. Pipacs rikolt, árvalányhaj selyme leng szelíden. Sötét, súlyos felhôkbôl 
sebes lángok ugrálnak, tréfás és ijesztô lármák zengenek, a hirtelen leszakadó zápor fürge 
folyót varázsol a lomha homokból. Térdig locsogunk a szôke vízben, de alig múlnak per-
cek, s máris tisztára mosott kis szigeten topog naptól barnult, esô mosta lábunk. Szedjük 
tüdônkbe a lehûlt, fûszeres levegôt. Az erdôben ôzikék, fácánok zörgetik az ágakat, ünne-
pi zajjal zavarják az ünnepi csöndet. 

A közeli búcsújáróhelyen vasárnaponként piros és sárga mézeskalácsgyöngyökbôl, fe-
hér cérnára fûzve olvasók csörögnek kislányok, fiúk nyakában, olcsó szentképeket vásá-
rolunk megtakarított krajcárjainkon, cselédeinknek, magunknak visszük, mind nálunk 
maradhat, a mi kezünkben lehet, üveg alatt a csodatévô Mária a kis Jézussal. 

Estefelé a vadkörtés kiserdôn, hazamenet kórusban szól az önkínzó, öngúnyo-
ló nóta: »Szalmaszál a vízben… De úgy ám, de az ám, huncut a zsidó… Erger Berger 

99 Tüzes cipôben, 54.

100 Tüzes cipôben, 56.

101 Tüzes cipôben, 205. 
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S tetszik, nem tetszik gonosz mostohádnak:
Ma is neked van a legparányibb lábad.

S arcod miként a teli hold világa,
Ma is oly szendén tekint a világba.

S lelked oly édes, olyan megadó –
Ennyi szelídség, jóság mire jó?

– Voltál nekem hû, édes cimborám,
Öröm reggelén és gyászok torán.

És játszótársad voltam én neked
És bolondoztunk untig eleget.

Hamupipôke! Kongatnak estére,
Nem tart soká és a mesének vége…

Elhiszed?… Dehogy!… A gyöngyszem pörög,
Istentôl a báj s a mese örök…

sík sándor (1889–1963) 
költô, tanár, szerkesztô

Az édesapja jogtudományi szakíró volt, öccse, Sík Endre diplomata 
és külügyminiszter az 1950-es években. Sík Sándor a gyermekéve-
it töltötte Gödöllôn. Teológiát és filozófiát Schütz Antaltól tanult 
az egyetemen, akivel késôbb jó barátságba került, együtt írták és 
szerkesztették azt a sok kiadást megért Imádságoskönyvet, amelyet 

„Sík-Schütz”-ként ismert az ifjúság. 1911-ben Münchenben ismer-
kedett meg a cserkészmozgalommal, melyet aztán itthon is megho-
nosított és kidolgozta a cserkészet nevelési programját. Szerkesztôje 
volt a Zászlónknak és segédszerkesztôje az Életnek is. Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszer, akit még gimnazista korából ismert, 1929-ben 
tanárrá nevezte ki a szegedi egyetem irodalmi tanszékére, ahol kitûnô tanítványok vették 
körül, Radnóti Miklós, a „Szegedi Fiatalok”: Baróti Dezsô, Ortutay Gyula, Tolnai Gábor. 
A második világháború után az ô szerkesztésében indult újra a Vigilia. 1947-tôl a magyar 
piarista rendtartomány fônöke volt. Kodály Zoltán 1961-ben megzenésítette vegyeskarra 
Sík Sándor Te Deum címû versét a papköltô aranymiséjére.

éltek, sorra születtek a gyerekek, összesen kilenc gyermeke volt a házaspárnak, akik közül 
többen meghaltak. Az életben maradott gyerekek: Kiss Ottó (1876–1936), aki fényképész 
lett, Erzsébet, Géza, Edit, Éva, Jenô Sándor, a legfiatalabb, aki szintén író, újságíró lett. Kiss 
József halála után Kóbor Tamás lett a gyerekek gyámja, mindenben segítette a családot.

Kóbor Tamás Bermann Adolf néven látta meg a napvilágot Pozsonyban 1867-ben. 
Jogi tanulmányainak befejezése után a Magyar Általános Hitelbanknál helyezkedett el 
tisztviselôként. Sógora lapjánál, A Hét címû folyóiratnál kezdte irodalmi pályafutását. 
Kóbor szülei Gödöllôn laktak az Iskola utcában, Kiss József is itt nyaralt éveken át az 
apósánál, az öreg 48-as honvéd Bermann Mórnál, aki szilaj 48-as és idealista volt, követ-
választáskor mindig a 48-as jelöltre szavazott. A Gödöllô és Vidéke igyekezett figyelem-
mel kísérni az itt nyaraló közönség, különösen az ismertebb emberek sorsát. 1911-ben 
például hírt adtak Kiss József lányának esküvôjérôl: „Kiss Józsefnek, a kiváló költônek, ki 

családjával évek óta Gödöllôn nyaral, leánya, Kiss Erzsike férj-
hez ment Bauer Gyula ôrnagyhoz. A házasságkötést a józsefvá-
rosi anyakönyvvezetô végezte. Tanúk voltak: Kóbor Tamás író 
és Tolnai Simon szerkesztô. Az egyházi szertartást Adler Illés 
rabbi látta el.”103 Kiss Józsefnek „Több gyönyörû verse született 
a gödöllôi parkban – írta róla halálakor a Gödöllô és Vidéke. – 
A fácános volt a legkedveltebb sétahelye, meg az Erzsébet király-
né út. Elôttünk van, amint nagy léptekkel, lassan rakva a lábait 
egymás elé, nyakában az elválhatatlan selyemkendôvel, mérte az 
utat, örökké gondolatokba merülve. Nemigen érdekelte a más 
ügye-baja: az ô gondolatvilága más régiókban forgott.”104 Felesé-
géhez, Bermann Rózához írta Kiss József az Ajánlás címû verset: 

AJÁNLÁS

Hamupipôke! Mákot szemeltünk,
És elmúlt lassan az idô felettünk.

Egy véka hamu és egy icce mák.
Ilyen az élet, ennyi a világ!

Öreg idô már, de a princ cipôje
Illik ma is még és nincsen elnyûve.

103 GV 1911. szept. 17. 3.

104 A Hétrôl. Kiss József emléke. GV 1922. január 2. 1.
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végén folyt a Rákos-patak.107 Az édesapa halála után eladták a tornyos házat, és a kisebb 
házba költöztek. Sík Sándor ebben a házban látogatta édesanyját és testvéreit, ha hazatért 
Gödöllôre, és ezen a házon van ma elhelyezve a papköltôre emlékezô tábla. A kisebb ház 
szomszédságában lakott az édesanya nôvére, Ilma néni és annak fia, Harangi László. Sík 
Sándor támasza, buzdítója, lelki atyja volt a nála nyolc évvel fiatalabb unokaöccsének. 
Ilma néni egy mezôkövesdi földbirtokoshoz ment férjhez, s aztán fiával Gödöllôre költö-
zött. Valójában Sík Sándorék mindkét gödöllôi háza Ilma néniéké volt.108 Összetartott és 
gyakran együtt volt a két család. Amíg élt az édesapa, addig jó körülmények között éltek. 
Zsuzsa nevû szadai lány volt Sík Sándor dajkája, aki 25 évig szolgált a családnál. Nevelôt 
tartottak, magánúton járatták a gyerekeket iskolába.

Az édesapa, dr. Sík Sándor (1853–1900), aki Schikrôl magyarosította a nevét, a sze-
gényeket védô ügyvéd volt és nagy tekintélyû jogtudományi szakíró, aki kérlelhetetlen 
igazságkeresésével tette fiára a legnagyobb hatást. Az édesapa azt szerette volna, hogy 
legidôsebb fia is ügyvéd legyen. Sík Sándor azonban piarista akart lenni, és édesapja, aki 
egyébként „liberális katolikus” volt, nem ellenezte ezt a szándékát. Nagy változást jelen-
tett a fiú életében, amikor tizenegy éves korában meghalt az édesapja, késôbb az Apám 
címû versében állított neki emléket. Ôszinte tiszteletrôl, csodálatról tanúskodik a vers, 
bensôséges apa-fiú viszony volt közöttük:

És néha, csendes ôszi este, ketten
Sétálgatunk a kerti fák között,
Beszélgetünk, és érzem, hogy növök,
És hogy tágul a mindenség köröttem.

Elment. A tornyos ház is másoké lett.
De sokszor hallom, hogyha egymagam
Ott járok olykor este: „Kisfiam,
Az igazság erôsebb, mint az élet.”

A meghatározó szerepet az édesanya töltötte be Sík Sándor életében. Dr. Sík Sán-
dorné Winternitz Flóra Etelka (1861–1929) mûvelt asszony volt, több nyelven beszélt, 
az idegen nyelveket autodidakta módon tanulta meg. Fôleg angol regényeket szeretett 
olvasni. A családban egyébként mindenki szerette a költeményeket, az édesapa írt is ver-
seket. Gyakran tartottak otthon színielôadásokat.109 Sík Sándor tehát inspiráló szellemi 
környezetben nôtt föl. Az édesanya nehéz helyzetbe került, miután elvesztette férjét, 

107 Polónyi Péter: Sík Sándor és Gödöllô. In: Sík Sándor emlékezete (Születésének századik évforduló-

ján). Szentendre, 1989. 109., 115.

108 A százgyökerû szív, i. m. 395.

109 A százgyökerû szív, i. m. 400., 374.

Gödöllôi gyerekkor

Sík Sándor Gödöllôn töltötte a gyerekkorát, és ez egy életre szóló, 
jó élményt adott neki. Itt szerezte a gyökereit, identitástudatában, 
önmeghatározásában kitüntetett helyet foglal el ez az idôszak sa-
ját vallomása szerint is: „Pesten születtem, de gödöllôinek vallom 
magam…”105 Egy vörhenyjárvány elvitte az elsô három gyereket, 
aztán született Sándor, és sokáig ô volt a család egyetlen szeme-
fénye, majd utána következett még 
két fiú és két lány. Testvérei közül 
Sík Endre a legismertebb. Jó házból 
való úrigyerekeknek számítottak, 
ügyvéd volt az apjuk, de Gödöllôn a 
mezítlábas alvégi gyerekekkel is jó 
barátságban voltak, sôt inkább azok-
kal alkottak egy közösséget a nyara-
ló úrifiúkkal szemben. 

Zavartalan, boldog gyerekkor ju-
tott neki osztályrészül. Kezdetben  
csak nyaralni járt Gödöllôre a Sík 
család, a téli hónapokat Pesten töl-
tötték, késôbb ez lett az állandó la-
kásuk. Testvéreinek fele (Flóra és 
Miklós) Gödöllôn született, másik 

fele (Endre és Ilma) pedig a fôvárosban. Pesti lakásuk volt 
a Pipa (Erkel) utcában, az Oktogonon, a Szentkirályi utca 
11. szám alatt (itt halt meg az édesapja), végül az Üllôi út és 
a Rákos utca sarkán az elsô emeleten, ahonnan Sík Sándor 
belépett a piarista rendbe.106

Gödöllôn két házuk volt: a Gizella (Isaszegi) út 81. szá-
mú ház volt az a tornyos ház, amely sok versében szerepel. 
Nagy ház volt tágas kerttel, ami levitt egészen a vasúti sí-
nekig. Az utca másik oldalán volt a kisebb ház, a Gizella 
út 24. (ma Isaszegi út 42.) szám alatt, amelynek a kertje 

105 Életrajzi beszélgetések. In: A százgyökerû szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor ha-

gyatékából. Vál., s. a. r., jegyz. Szabó János. Budapest, 1993. 372.

106 Uo. 378.
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ilyen apróságokban vagyunk, arra is rámutatni, hogy mit jelentett az, hogy a nagy ház 
kertjének a végében ment a vonat. Úgyhogy a vonat nekem nagyon korai élményem. Per-
sze kijártunk oda a sínekre – 3-4 méterre volt a kerítésünktôl –, és pénzdarabokat tettünk 
le, hogy a vonat összelapítsa, és nagyon büszkék voltunk, mikor a régi négykrajcárosok, 
óriási nagy darab pénzek, még óriásibbra lapultak.”112 Magántanulóként Gödöllôn vizs-
gázott a népiskolában Szvoboda Dénes kántortanítónál, akit igen kedvelt, és késôbb mint 
pap és kántor érintkeztek egymással. Ô volt Sík Sándor elsô tanítója.113 Aztán Endre test-
vérével együtt Pesten folytatták tanulmányaikat. Diákszakasz címû versében írja le, hogy 
milyen vígan, boldogan járt be Pestre iskolába a vonattal naponta a „Két alvégi friss csi-
kó”. A kétórás vonatúton tanultak, írták meg a házi feladatot, délután négy-öt órára értek 
haza. Késôbb mint papnövendék, majd tanárjelölt Kecskeméten, Vácott és Budapesten 
fejezte be tanulmányait. 1906-ban érettségizett. Egyetemi és teológiai tanulmányait Bu-
dapesten végezte, magyar-latin és görög szakon. 

A gödöllôi közéleti személyiségek közül kedvelte még a plébánost, Podhorányi Józse-
fet, aki késôbb kanonok lett és szemináriumi igazgató Vácott. Egyéniségével és „nyári lel-
kiatyaságával” hatott rá. Felszentelt papként elsô miséje (primicia) Pesten volt a Knézich 
utcában, az apácává lett Valentina húga is akkor és ott tett fogadalmat. Két nap múlva 
pedig Gödöllôn is megismételte „elsô” miséjét. Utána a plébánián volt ebéd, amelyen a 
Zászlónk és az Élet címû lapok akkori írói valamennyien részt vettek.114 Podhorányi plé-
bánosnak jelentôs szerepe volt abban, hogy 1911-ben minorita gimnáziumot indítottak 
és 1912-ben pedig új katolikus iskolát építettek Gödöllôn.115 Apja helyett apja volt Sík 
Sándornak, figyelemmel kísérte életútját, gyakran találkoztak. 

 A „hazamenni”, az mindig Gödöllôt jelentette Sík Sándornak, nem Pestet. „Ha esz-
meileg kérdezem, hogy mi tette azt a boldogságot, azt kell mondanom, hogy a házat, 
elôbb a nagyot, utóbb a kicsit is, ahol laktunk, szeretet, vidámság, magától értetôdô, sem-
miben sem tolakodó vallásos légkör töltötte be.”116 Síkék kisebb házának végében folyt 
a Rákos-patak, ami nagy szerepet játszott gyermekkori emlékei között. „Nagyon fiatal 
voltam még – nem emlékszem, hogy hány éves lehettem –, amikor elhatároztam, hogy 
a Rákos-patakon át egy teknôben lecsónakázom a Dunáig – mert hiszen az abba folyik –, 
és a Dunán fölmegyek egészen a Fekete-tengerig vele. Sajnos nem sikerült a vállalkozás, 
mert amikor a teknôt a vízre bocsátottam, az rögtön leült a sekély vízben, és így elmaradt 
a tengerészeti élmény.”117 Szerette a királyi parkot, amely nyitott volt a köznép számára 
is, kivéve, ha a királyi családból otthon volt valaki. Gödöllôn három erdôbe lehetett járni: 

112 A százgyökerû szív, i. m. 374. 

113 Uo. 375.

114 Uo. 396.; Sík Sándor. GH 1911. júl. 16. 3. 

115 G. Merva Mária: A gödöllôi iskolák története. Kiállítási katalógus. Gödöllô, 1996. 6–7., 15.

116 A százgyökerû szív, i. m. 372.

117 Uo. 373.

egyedül kellett eltartania öt gyermekét, és igyekezett az apát is pótolni a család számára. 
Az emlékezésekbôl, dokumentumokból az derül ki, hogy öntudatos, határozott asszony 
volt. Nagy hatással volt Sík Sándor pályájának alakulására, mivel ambícióit a fiában, a fián 
keresztül akarta megvalósítani. Fontosnak tartotta, hogy fia profitáljon az apától örökölt 
jó észbôl, tehetségbôl. „…jönni fog ismét az az idô, amikor a »Sík Sándor« név újra azt 
fogja jelenteni országszerte, amit régen: hazafit, karaktert, észt, tudást, csak a keret lesz 
más, melyben munkálkodik.”110 Egy másik levélbôl az derül ki, hogy az anya tudatosan 
terelte fiát a papi pálya felé. „Téged a világ küzdelmei, a gonoszságok, a léhaság, a ver-
sengés idô elôtt eltörtek volna, ha bármily más hivatásnak szentelted volna magadat. Míg 
így virulsz, testben és lélekben erôsödöl, és lesz belôled mindaz, amit oly forrón óhajtok: 
Isten szíve szerinti buzgó pap és hazád ifjúságának lelkes nevelôje. Úgy legyen!”111 

Az édesanya mindent élénk figyelemmel kísért, amit fia csinált: elolvasta a könyveket, 
amelyeket ô olvasott, amikor Sík Sándor Olaszországban töltött egy évet, akkor az édes-
anyja is megtanult olaszul, hogy azon a nyelven is elolvashassa a fiát érdeklô könyveket. 
Amikor gimnáziumba került, az édesanyja kapcsolatot tartott a piarista tanárokkal, akik 
gyakran meglátogatták ôket Gödöllôn. Az Anyukám címû versében rajzol Sík Sándor 
portrét édesanyjáról, aki sokat dolgozik, hogy el tudja tartani a gyerekeit, meg kell ismer-
kedniük a szegénységgel, lassan mindent el kell adogatniuk. Sík Sándor mint legidôsebb 
gyerek erkölcsi kötelességének érezte, hogy megfeleljen az édesanyja elvárásainak és 
hogy mindent megtegyen a család segítéséért. Az édesanya reményt adott neki, kijelölte 
az életcélját, és ez optimizmussal töltötte el. 

Járunk az Isaszegi úton,
Szénát lehel a levegô.
Mögöttünk mosolyog a múlt,
Elôttem dalol a jövô.

Az elemi iskola elsô osztályát Pesten jár-
ta Sík Sándor. A második és harmadik ele-
mit Gödöllôn végezte magánúton házitaní-
tó segítségével. Akkor egész évben Gödöllôn 
tartózkodtak. „Egy Szopkovics nevû tanító 
urunk volt, akit »tanító urunk, édesünk« 
megszólítással illettünk, mert nagyon beil-
lett a sok gyermek közé. Akkor még a tor-
nyos házban laktunk. Talán nem árt, ha már 

110 Sík Sándorné levele fiának, Sík Sándornak. 1906. nov. 9. In: A százgyökerû szív, i. m. 17–18.

111 Sík Sándorné levele fiának, Sík Sándornak. 1903. dec. In: A százgyökerû szív, i. m. 13.
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Csak robogjatok, hûvös kerekek: Zörren az ablak, száguld a vonat,
Fognak, fognak a régi gyökerek. Nekiszorítom halántékomat.
Bokám ölelik élô fonalak, Szemem az éjben szertekóborol.
És visszahívnak, visszavonzanak. És messze-messze-messze valahol
A világ körül keríthetsz övet: Elomló halmok homlokára fent
Az anyarög sajgása elkövet. Valami rózsás fényesség dereng.
Ó, boldogok mi, kik ha menni szállunk, Nem is tudom: Tán egy toszkáni város
A révbe gályánk mindig visszafut. Kerít az éjre villanykoszorút,
Nincs máshol életünk és nincs halálunk: Vagy Pest lámpái fénye oly sugáros?
Élve vagy halva mindig visszajárunk Vagy csak lelkemben ég a régi fárosz,
Öreg szívedre, isaszegi út. S te fénylesz benne, isaszegi út?…

Nemcsak Sík Sándor vallotta magát gödöllôinek, hanem Gödöllô lakói is annak tar-
tották ôt. Amikor István király címû történeti drámáját ünnepi elôadásban mutatták be 
a Nemzeti Színházban 1933. december 5-én, a helyi lapban is reklámozták az elôadást: 

„Sík Sándor gödöllôi ember s így bizonyára többen fognak Gödöllôrôl is részt venni ezen 
az elôadáson.”119 

Az irodalmi életben

Sík Sándor viszonylag korán kapcsolatba került az irodalmi élettel. Ötödikes korában 
megismerkedett a Regnum Marianum körével. A Regnum Marianum egyike volt a szá-
zadforduló táján szervezôdött katolikus egyesületeknek, amelyek a papság munkájának 
segítésével aktívan részt vettek a fôváros katolikus hitre térítésének munkájában. A Reg-
num Marianum Damjanich utcai kápolnájában Nagy Sándor készítette az oltárképet és a 
freskókat 1910-ben. (Lebontották az épületet.)120 A Regnum Marianum adta ki a Zászlónk 
címû ifjúsági lapot, amelyben Sík Sándor elsô versei megjelentek és késôbb szerkesztôje, 
majd 1919 és 1931 között fôszerkesztôje is lett a lapnak. Ezenkívül segédszerkesztôje 
és állandó kritikusa volt az Élet címû (1909–1944) katolikus szépirodalmi hetilapnak, 
amelyben kezdetben a nyugatos írók is szerepeltek, késôbb fôleg a katolikus líra orgánu-
mává vált. Olyan kitûnô írók szerepeltek benne, mint Kosztolányi Dezsô, Móricz Zsig-
mond, Krúdy Gyula. Sík Sándor a könyv- és színházi kritikai rovatot vezette. Az Élet 
köréhez tartozott Harsányi Kálmán író, akit Sík Sándor sokra tartott, ezenkívül Nagy 
Sándor festômûvész, aki ugyancsak sokat publikált a lapban. 

119 István király kedden. GV 1933. dec. 3. 3.

120 Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor mûvészete. Budapest, 2003. 100.

a Fácánosba, ahol késôbb a premontrei gimnázium és rendház épült, ez volt a házukhoz 
a legközelebb, a Haraszti erdôbe és az isaszegi erdôbe, amelyet a Malomtó mellett vezetô 
úton lehetett megközelíteni, itt volt egy komikus élménye, amit A tó lelke c. versében írt 
le. Sok verset írt ezeken a helyszíneken. Késôbb is úgy érezte, hogy ô „Egy lélek, melynek 
éber mélyén / A gödöllôi erdôk csendje hallgat” (Írók asztala). 

A tornyos ház elvesztése nagy fájdalmat okozott neki, a boldog gyerekkor képei ehhez 
a házhoz kötôdtek. Az Egyetlen kéz címû versében is hosszan felidéz különbözô jelenete-
ket, amelyek a tornyos házban zajlottak, a meghitt karácsonyestéket, a készülôdés meleg 
hangulatát, az ôszi szilvalekvár-fôzést, melyet anyuka irányított „akár egy királyasszony” 
a konyha közepén ülve kötéssel a kezében. Az édesapa elvesztése után mint legidôsebb 
gyerek, már tizenegy évesen családfônek érezte magát. Amikor például Miklós öccse el-
törte a kezét, az orvos azt tanácsolta, hogy azonnal vigyék be Pestre, mert le kell vágni az 
ujjait. Vonat nem volt, a szomszéd bácsi befogott a kocsiba, és úgy vitték be az öccsét a 
Szent János Kórházba. Ô feltétlenül el akarta kísérni az öccsét és az édesanyját, ebben a 
szituációban érezte elôször, hogy mit is jelent a másokért érzett felelôsség.118 

Fiatal papként 1924 szeptemberében ment ki Rómába, ahol egy évet töltött, de még a 
római vonaton is az Isaszegi országútra gondolt, és valóságos ódát írt gyerekkora kedves 
gödöllôi színhelyérôl. A konkrét élmény, hangulat pontos leírásán, mások számára is 
átélhetô megjelenítésén túl a harmadik versszakban – az általános következtetés levoná-
sával: „A világ körül keríthetsz övet: / Az anyarög sajgása elkövet” – megemeli a verset, 
így az mások számára is tanulságokat hordoz. Gödöllô szép természeti fekvése, dombos-
lankás jellege, jó levegôje és érdekes történelmi múltja önmagában is alkotásra inspiráló, 
létezik a genius loci, de az biztos, hogy az ilyen versek teremtô módon járulnak hozzá a 
hely szellemének, a gödöllôiség fogalmának gazdagodásához.

Régimódi vers az isaszegi országútról

Fut, fut velem a római vonat Oly tiszta, élô szívemben a kép.
Az éjben ködlô bús hegyek alatt. A hold ezüstje ömlik rajta szét,
Köröskörülem lágy-sebes zene, És minden él és minden integet:
Olasz beszéd mosolygó üteme. Látom a lankás bolgár-kerteket,
S míg dalolnak a zengô kerekek, A fûszagú hullámos dombokat,
Emlékek lágy esôje rámpereg. A messze-édes akáclombokat,
Míg az országút nyújtózkodva, restül, Emitt a tûnô pesti vonat illan
A dombokon velünk bicegve fut, És szór a rétre csillagkoszorút,
Emlékeken a lelkem szállni rezdül, Amott hét csillag: hét kis messze villany.
Országokon suhan a vágy keresztül: Ó, minden, minden a lelkembe villan,
S elôttem áll az isaszegi út. Ó látlak, édes isaszegi út!

118 Uo. 373–374. 
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barna füstjét a fák lombjára fújva. Labdáztak, futkostak ott a gyerekek, kint a dombon 
és réten fakarddal játszottak, csatákat vívtak, sárkányt eregettek, „Csak álmom járja e 
csodás világot, / Mindent ködös, bús messzeség fedez. / Emlékezel? / Gyermekkorunk 
rózsás világa ez.” Elsô kötetének versein erôsen érezhetô volt Ady költészetének hatása. 
A Liliput címû vers hetyke gesztusai: 

Földrebilincselt Gulliver
Fekszem közöttük, magam ember.
Nézegetek
S várom, hogy mikor ülnek el.

Ni, milyen sápadt valamennyi,
Lógó fejek, szûk homlokok.
Hát senki sincs,
Aki merne itt levô lenni?
..................................

Én csendes-vígan hahotázom
Úristen! mi lesz Liliputban,
Hahahaha!
Ha én a kötelem lerázom!

Ady költôi szerepének utánzása a Királyok igrice címû versben: 

Én vagyok az új dalos Dávid.
Énekelem
A régi Ország új csodáit.

Vagy Ady szimbolizmusának utánzása a Szürke délutánban:

Ma fáj kinézni. Köd az ablakon.
A szó nekem ma durva, szintelen. 
...........................................

Ott kint a ködben valaki zokog. 
Neked is fáj az élet, bús rokon?

Sík Sándor elsô verseskötetét igen jelentôs kritikusok méltatták figyelemre. Karin-
thy Frigyes fölényesen gúnyolódott a pályakezdô költôvel a Nyugatban, megsemmisítô 
véleményt mondott a versekrôl. Szimpatikusnak találta a fiatal költô lelkesültségét, de 
ugyanakkor gyermekdednek és naivnak is. Úgy vélte, hogy teljes ellentmondásban van 
a problémátlan világlátás és a túlzott, felfokozott költôi öntudat. „Báj és derû érzését 
keltheti a napsugaras naivság: de mindjárt komikussá válik, ha titános erô és fölény képét 

Sík Sándor ajánlására hozta a lap Nagy Sándor Párisi emlékek címû visszaemléke-
zését,121 amelybôl kisebbfajta botrány kerekedett. Az Életet olvasó mûvelt középosztály 
általában az ájtatossági irodalmat kereste és igényelte a katolikus lapban. Márpedig a 
szerkesztôk, Alszeghy Zsolt és Sík Sándor abban egyetértettek, hogy a katolikus iroda-
lom nem egyenlô az ájtatossági irodalommal. Nagy Sándor Párisi emlékek címû vissza-
emlékezésének elsô részei egy mûvészbálról szóltak, olyan züllött és romlott világról, 
amelytôl a festômûvész is meghasonlott. Nagy felháborodást váltott ki az írás, a ferences 
kongreganista egyházgyûlés levélben tiltakozott amiatt, hogy ilyen erkölcstelen dolgok 
jelennek meg az Életben.122 Sík Sándor elsô verseskötetét is az Élet adta ki Szembe a 
nappal címmel. A Lombfalu-fejezet versei visszaemlékezések a gyerekorra, és a gyerek-
kor elhagyott helyszínére, Gödöllôre, a kényelmes, nagy házra, a rétre, a természetre, 
a szabad életre, a biztonságra, boldogságra. A gödöllôi gyermekkorban érezte otthon 
magát, Pesten mindent idegennek talált. Különösen a Dal a tornyos házról címû vers 
idézi föl az elveszett édent. „Gyermekkorunk rózsás világa ez” – hangzik a vers refrénje. 
Repesve vágyik oda vissza a szíve. Kevély torony, sokszínû ablak, két vén akác a kerítés 
mögött, fenyôk, bokrok a nagy kertben, melynek végén húzódott a vasút, a mozdony 

121 Nagy Sándor: Párisi emlékek. Élet, 1921. okt. 9 – 1922. júl. 23.

122 Alszeghy Zsolt: Visszaemlékezések Sík Sándorra. Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára. 
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egyetemi évek alatt. A sorstársat látták egymásban, mindketten asszimilálódott zsidó 
családból származtak, a költészet volt a legfôbb szenvedélyük. Sík Sándor szellemileg is 
nagy hatással volt Radnótira, noha ellentétes volt a világnézetük, Radnóti baloldali esz-
méket vallott, tanára konzervatív katolikus volt, de Sík „szellemisége bonyolult képlet”, 
állapítja meg Radnóti legújabb monográfusa, Ferencz Gyôzô.126 Össze tudta egyeztetni 
és egyformán jelentôsnek tartotta Ady és az Adyt hevesen ellenzô, üldözô Prohászka 
Ottokár munkásságát. 

Kevéssé közismert pedagógiai sikerei is voltak Sík Sándornak. Újváry Ferenc szerint 
„pedagógusi munkájának legeredményesebb gyümölcse” az unokaöccse, Harangi László  
(1897–1934) volt.127 Az unokaöccs Sík Sándor édesanyja testvérének, Ilmának a fia volt. 
Hatéves korában egy agyvelôgyulladás következtében megbénult, tolókocsiba került. 
A szülei mindent megtettek azért, hogy javítsanak az állapotán, orvoshoz, fürdôre vitték, 
kényeztették, iskolába nem tudott járni. Elkényeztetett gyerek lett, akarnok, követelôzô. 
Végül unokabátyja, Sík Sándor a pártfogásába vette, és olyan hatással volt rá, hogy el-
kezdett tanulni,128 egyetemet végzett, magyar-filozófia szakon szerzett diplomát, dok-
torált, négy idegen nyelvet beszélt. Lefordította például Baden Powellnek, a cserkészet 
megalapítójának Rovering to success címû könyvét (A boldogulás ösvényén). Ifjúsági 
regényeket (A cukorgyár titka, Robinson unokái), meséket (Buckó királyfi), cserkész-
színdarabot (A két arabus, Modern cserkésztábor) írt. A Kis Pajtás címû gyereklapnak 
egy ideig fôszerkesztôje volt, az újságba Nagy Sándorné Kriesch Laura rajzolt illusztrá-
ciókat.129 Saját lapján kívül publikált a Zászlónkba, a Nagyasszonyunkba, a Kis Szívbe, a 
Gárdavezetôbe, a Magyar Cserkészbe. Az utolsó állomás címû lélektani regénye az Élet-
ben jelent meg. Verseit halála után, 1934-ben adták ki kötetben Sík Sándor elôszavával és 
Nagy Sándor díszítôrajzaival.

126 Ferencz Gyôzô: Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz. Bp. 2005. 177. 

127 Újváry Ferenc: Felszólalás a Sík Sándor emléknapon. Gödöllôn, 1989. január 20-án. Kézirat. GVM 

A 89.64.1.

128 Magántanulóként végezte a gimnáziumot, évfolyamtársa volt Kriesch Aladárnak, a festômûvész fiá-

nak. Ld. a Minoritarendiek Gödöllôi Fôgimnáziumának Értesítôje 1916.

129 Harangi László levele Sík Sándornak. 1924. szept. 17. In: A százgyökerû szív, i. m. 76. A Kis Pajtás 

képes gyereklap volt, július és augusztus kivételével havonta jelent meg. Özv. Harangi Lászlóné felelt 

a szerkesztésért fia halála után és H. Boros Vilma néven szerzôként is szerepelt. A lapnak munkatársa 

volt a gödöllôiek közül Csíki Kovács Dénes, Várkonyiné Lévay Rózsa, Erdélyi Gyula, de írt bele Sík Sán-

dor is. A Regnum Marianum Egyesület volt a kiadó, Budapest, XI. kerület, Horthy Miklós út 15. számú 

székhellyel. Társlapokként együtt hirdették a Kis Pajtást kis tanulóknak, a Zászlónkat diákoknak és a 

Nagyasszonyunkat nagylányoknak.

veszi fel. Fôleg pedig nagyon valószínûtlen is, hogy igazi egész költészet fejlôdhessék, 
az élet igazi misztikumának éreztetôje a léleknek olyan fejletlen és gyermekes állapotá-
ban, melyet még a kinyilatkoztatott vallás (tételes katolicizmus!) tejszagú misztikumai 
nyûgöznek.”123 Ez utóbbi véleményben tetten érhetô a kritikus elôítéletes elfogultsága is, 
mely szerint eleve nem lehet jó költô az, aki katolikus, és hisz a tételes vallásban. Minden-
esetre „Karinthy Frigyes ironikus bírálatának sebét élete végéig szenvedte Sík Sándor.”124 
Késôbb sem publikált a Nyugatban, beküldött verseire választ sem kapott. 
Kosztolányi Dezsô is írt kritikát a kötetrôl, igaz, hogy abban a lapban, amelyik kiadta a 
kötetet és amelynek Sík is munkatársa volt.125 Kosztolányi finoman és elegánsan hiá-
nyolta a költônél a megszenvedett személyességet, az átélt élményeket. Ô kitûnôen értett 
ahhoz, hogy kritikáját, fenntartását dicséretbe csomagolja. 

Tanári tevékenysége

Sík Sándor leghíresebb szegedi tanítványa Radnóti Miklós volt. A közöttük lévô jó kap-
csolatról vall Radnóti 1939-es Köszöntô címû verse Egy Sík Sándor-ünnepély prológusa 
alcímmel, melyet Sík születésének 50. évfordulójára írt. 

Ötven év?
nem azt köszöntöm én a költô ünnepén,
költônek nincs kora.
Ma gyermek még és új játékra kész,
egy pillantás, és újra régi mester,
aki a gyermek századot tanítja,
tapasztalt bölcshöz illô türelemmel.

Társát köszönti most a gyermek,
lélek a lelket, aki eretnek
hadak között hûségre példakép,
fiú köszönti apját, egy hitvány
korban lelkéhez hû tanítvány!

írja Radnóti a vers utolsó két strófájában. Ebben is nagyrabecsülése és szinte fiúi szerete-
te fejezôdik ki, az a bensôséges, lelki kapcsolat, ami tanár-diák között kialakult a szegedi 

123 Karinthy Frigyes: Egy fiatal költô. Nyugat, 1911. I. 314–316.

124 Rónay László: Sík Sándor. Budapest, 2000. 14. Kortársaink-sorozat.

125 OGGI [Kosztolányi Dezsô]: Szembe a nappal. Élet, 1910. dec. 11. 746.
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Kapcsolatai

A korabeli Magyarország szellemi életének minden lényeges történésére odafigyelt, ki-
terjedt levelezést folytatott a piarista rendtársakkal, miniszterekkel, egyetemi kollégák-
kal, a Baumgarten-alapítvány kuratóriumával, a Kisfaludy Társasággal, költôtársaival, 
a cserkészszövetséggel, különbözô folyóiratokkal. „…a XX. századi magyar értelmi-
ség történetének egyik középponti alakjával szembesülök – jegyzi meg Huszár Ti-
bor –, személye sok vonatkozásban izgalmasabbá vált, mint azoké, akiknek mentora 
volt.”133 Jó kapcsolatban állt a gödöllôi mûvésztelep tagjaival, különösen Nagy Sándor 
festômûvésszel és családjával. Nagy Sándor illusztrálta Sík Sándornak több könyvét: a 
Szembe a nappal (1910), Maradék Magyarok! (1919) címû verseskötetet, az 1918-ban 
megjelent Szent Alexius címû ötfelvonásos misztériumjáték címlapját és az 1929-es 
A boldog ember inge címû hétrészes mesét. Kapcsolatuk elsô jele Sík Sándor Szembe 
a nappal címû verseskötetének a megjelenése, a költô huszonegy éves volt ekkor, Nagy 
Sándor már országosan ismert festô- és iparmûvész. Sok közös vonás rokonította ôket: 
a szociális és morális érzékenység, amelyhez Nagy Sándornak Tolsztoj, Sík Sándornak 
pedig Prohászka Ottokár adta a mintát, a hazaszeretet, a magyar ifjúság nevelésének 
programja, a cserkészet. Nagy Sándor egy rajzos portrét készített 1911-ben Sík Sán-
dorról, majd ugyanezt meg is festette és Sík Sándor édesanyjáról is készített képet, ami 
Sík Sándor szobájában függött.134 

Kezdetben Sík Sándor kért segítséget Nagy Sándortól, késôbb megfordult a kocka, Sík 
befolyásos ember lett, és Nagy Sándor fordult hozzá támogatásért. Amikor még kezdô 
költô volt Sík, tele volt kétséggel, hogy vajon van-e neki ehhez tehetsége, az irodalommal 
kell-e foglalkoznia vagy inkább a tudományra koncentráljon? Nagy Sándorral beszélte 
meg a problémáit, vele osztotta meg a vívódásait. Az idôsebb festô leszidta a kételyeiért, 
azt mondta, hogy akinek az Isten tehetséget adott, annak dolgoznia kell, írnia kell, és 
nem az ô feladata, hogy megítélje az értékét. Ez a határozott hang akkor felrázta, önbizal-
mat adott neki.135 A kettejük közötti jó barátságot, intim kapcsolatot, játékos hangnemet 
mutatja az a levél, amelyet Sík Sándor írt Nagy Sándor kormányfôtanácsossá történt 
kinevezése alkalmából, mely cím a „méltóságos” megszólításra is felhatalmazást adott. 

133 Huszár Tibor: Sík Sándor, a mentor. In: Sík Sándor emlékezete. i. m. 52. Levelezése, naplói, a vele 

kapcsolatos dokumentumok a Piarista Levéltárban és az MTA Kézirattárában találhatók.

134 A grafikáról ld. Polónyi Péter, i. m. 116. – 1912 szeptemberében az édesanyja azt írta Sík Sándor-

nak, hogy a villamoson, azaz a HÉV-en találkozott Nagy Sándorral, aki a rajz után szeretné megfesteni 

Sík Sándor portréját, és hogyha legközelebb hazalátogat, keresse meg Nagy Sándort, mert még egy 

kicsit modellt kell ülni a képhez. In: A százgyökerû szív, i. m. 35. – Az édesanya portréjáról ld. Életrajzi 

beszélgetések. In: A százgyökerû szív, i. m. 398. 

135 A százgyökerû szív, i. m. 398.

A cserkészetben

Elsô tanári éve után a vakációban tette meg elsô külföldi út-
ját, 1911 nyarán Ausztriában és Bajorországban járt. Egy 
müncheni könyvkereskedô kirakatában látta meg a német 
cserkészkönyvet.130 Ez nagy hatással volt rá, amikor elolvasta, 
úgy érezte, hogy ô is hasonlót szeretne csinálni a gyerekekkel. 
Nagy lelkesedéssel vett részt a magyarországi cserkészet meg-
szervezésében. Könyveket írt a cserkészetrôl, megteremtette 
az elméleti alapokat, a mozgalom lapjainak, Magyar Cserkész, 
Vezetôk Lapja, Fiatal Magyarság létrehozásában is fontos sze-
repe volt, ezenkívül két indulót is írt a cserkészfiúknak. 1933. 
augusztus 1. és 15. között rendezték meg Gödöllôn a fiúcser-
kész világtalálkozót, ahol Teleki Pál táborparancsnok helyette-
se volt Sík Sándor. 

Másik neves tanítványa Szerb Antal irodalomtörténész volt, aki piarista diákként cser-
kész volt Sík Sándor csapatában az elsô világháború elôtt.131 Szerb Antal egyik Sík Sán-
dornak írott levele is azt mutatja, hogy milyen nagy hatású pedagógus lehetett Sík, ha 
még évtizedek múlva is ösztönzôleg hatott tanítványai életére. 

„Bp., 1942. máj. 9. Professzor Uram, csak azért írok, mert olyan rég nem beszéltünk 
egymással, és mert reggel a villamoson eszembe jutott valami. 

Egyszer azt mondta, én vagyok az a tanítványa, aki a legkevesebbet vittem magammal 
az iskolából. Hát most tiltakozom. 

Azt is Professzor Úrnak köszönhetem, hogy befejeztem azt a Világirodalomtörténetet, 
nemzedékem legvastagabb könyvét. Talán még emlékszik rá, diákkoromban olyan fiúnak 
tartott, akiben nincs semmi kitartás, aki mindent abbahagy. Azóta állandóan azt igyek-
szem megmutatni, fôképp önmagamnak persze, hogy nem vagyok olyan hisztérikusan 
állhatatlan, befolyásolható és megbízhatatlan, amilyennek Professzor Úr gondol. Azt hi-
szem, ezért írok mindig vastag könyveket. 

Én a tanári pályán is már tizenhatodik éve dolgozom. És ha az elsô házasságom bo-
lond is volt, a második nagyon komoly dolog. És nincs olyan valami sok meggyôzôdésem, 
de azt a Keveset már nem igen változtatom. 

Ugye megkomolyodtam, Professzor Úr? Öreg tanítványa

Szerb Antal.”132

130 A százgyökerû szív, i. m. 391.

131 Boldizsár Iván: Sándor atyám. In: Sík Sándor emlékezete, i. m. 36., 39.

132 Szerb Antal levele Sík Sándornak. Budapest, 1942. máj. 9. In: A százgyökerû szív, i. m. 253–254.
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és apja Gödöllôn lakó húgát ismerte. Ám a gödöllôi parasztgyerekek közelebb álltak hozzá, 
mint a zsidó rokonok. Lelki valója falusi volt, amit Gödöllônek köszönhetett.142 „Én nem 
vagyok magyar? Kérdezzétek meg a gödöllôi mezítlábasokat, akikkel gyermekkoromban 
együtt eregettük a sárkányt az Alvégen, és akikkel együtt ministráltunk, »balról«, amikor 
még egy szót se értettem a latin igékbôl, és együtt harangoztunk, mikor még alighogy ki-
látszottam a földbôl, és akik közül minden harmadik az én anyámnak volt a keresztfia.”143 
Az erkölcsi és lelki megrázkódtatást egzisztenciális fenyegetettség követte. 1944. október 
2-án húszórás utazás után érkezett meg Szegedrôl Budapestre a piarista rendházba, ahol 
átadták neki Zimányi Gyula tartományfônök levelét, melyben közölte, hogy Sík számára 
nem tud megfelelô helyet biztosítani a rendházban.144 Az Ó, milyen szabaddá címû versé-
ben próbálta földolgozni azokat a megaláztatásokat és borzalmakat, amelyeket a második 
világháború alatt zsidó származása miatt át kellett élnie. 

Én mindezt láttam és megéltem:
Élek, élek, de már nem én,
Nem az az én, aki voltam. 
Belül, belül,
Valamik elszakadtak észrevétlenül,
Amikrôl nem is tudtam. 
Lihegô ajkamon felcsuklik a zsoltár:
Hála, hála,
Hogy ettôl a beste világtól,
Parázna pompájától,
Haramja-ígéreteitôl
Megszabadítottál!

 
Az igazi barátságról tettek tanúbizonyságot Nagy Sándorék, amikor a bajban is kitar-

tottak a barátjuk mellett. Felemelô és nagylelkû gesztussal fölajánlották Sík Sándornak, 
hogy elbújtatják ôt a vészterhes idôben. „Bp. 1944. okt. 26. Drága jó Pici Néni,145 nagy-
nagy hálával köszönöm kedves sorait, – kimondhatatlanul jól estek, azért is, akik küldték, 
azért is, amit tartalmaztak. Bizony, nagyon is meglehet, hogy igénybe fogom venni a 
kedves ajánlatot, bármily nehezemre is esik terhelni azokat, akiket szeretek, és akiknek 
amúgy sem könnyû az élet. Így nem lehetetlen, hogy a közeljövôben egyszer csak be-

142 Uo. 207.

143 Naplójegyzetek, 1939. jan. 8–9–10. In: A százgyökerû szív, i. m. 212–213.

144 Rónay László, i. m. 135.

145 Nagy Sándorné Kriesch Laura beceneve volt a Pici néni.

„Gödöllô, 1932. márc. 26.
Kedves MÉLTÓSÁGOS Druszám,

hallom Vilmiéktôl, hogy beérkeztél és immár te is e világ hatalmasai közé tartozol. 
Mivel én, mint aki már végigharcoltam ezt a harcot, tudom magamról, mennyi pénzed-
be kerülhetett kivívni ezt a rég óhajtott címet, attól tartok, attól félek, hogy inkább a 
dicsôséges éhezést választottad, csak hogy jó tanácsokat legyen jogod adni a magas kor-
mánynak, és azért vedd, kérlek, jó szívvel ezt az elkésett Sándor-napi sonkát, és ne feledd 
el, hogy a társadalom megbélyegzettjeinek össze kell tartaniok!

Szeretettel kíván neked és Tieidnek boldog ünnepeket, akit immár nincs jogod lenézni,
 Sík Sándor.”136 

1934-ben szóba került Nagy Sándor tanári kinevezése a freskó szakra a Képzômûvészeti 
Fôiskolára Lotz Károly helyére az Epreskertbe. Harangi László írt levelet Sík Sándor-
nak Nagy Sándor tanári kinevezése ügyében, kérve, hogy szóljon befolyásos egyházi 
ismerôseinek, például Glattfelder püspöknek. „Én azt hiszem, hogy általános kultúrérdeket 
protegálsz [sic!], ha tudsz egy pár jó szót szólni Sándor bácsiról e két fórum elôtt. Úgyis 
Réti a fôiskola rektora azt mondta, hogy ha már elkövették évekkel ezelôtt azt a nagy 
mulasztást, hogy Kriescht nem tették a Lotz helyére, hát ezt most meg kell tenni. Per-
sze ez óriásit jelentene Sándor bácsinak.”137 Nem tudjuk, hogy Sík Sándor közbenjárt-e 
ebben az ügyben. Nagy Sándor 1934-tôl 1945-ig tanított a Képzômûvészeti Fôiskolán 
freskó- és tempera szakon, de csak meghívott és nem kinevezett tanárként. Sok sérelem 
érte a fôiskolán, csak közvetlenül nyugdíjaztatása elôtt, hetvenöt éves korában nevezték 
ki a freskó tanszék élére.138 

A családi kapcsolat szélesebb körre is kiterjedt. Nagy Sándor lánya, Eszter 1930-ban 
ment férjhez Hervey Gézához, aki a szegedi egyetemen angolt tanított, majd 1938-ban 
ösztöndíjjal kimentek Angliába családostul. Lányuk, Yvette ott járt iskolába. Egy év múl-
va Hervey Géza levelet írt Sík Sándornak a segítségét kérve, hogy még egy évvel hadd 
hosszabbíthassa meg az angliai ösztöndíjat, Sík Sándor ugyanis a bölcsészkar képvisele-
tében benne volt az ösztöndíj-tanácsban.139 Valószínûleg Sík Sándor szólt az érdekében, 
mert két évet töltött kinn Angliában a család.140 

Sík Sándor életének legtragikusabb élménye, hogy ôt, a magyar katolikus ifjúság 
nevelôjét és eszményképét kiközösítették a nemzeti közösségbôl a zsidótörvényekkel, 
amelynek egyik szerzôje Teleki Pál volt, Sík Sándor eszmetársa és jó barátja. Tízéves korá-
ban értesült arról, hogy a szülei zsidók voltak az ô születése elôtt.141 Anyja két nôtestvérét 

136 Sík Sándor levelezôlapja Nagy Sándornak. Gödöllô, 1932. márc. 26. In: A százgyökerû szív, i. m. 128. 

137 Harangi László levele Sík Sándornak. Gödöllô, 1934. III. 8. In: A százgyökerû szív, i. m. 148–149.

138 Gellér Katalin, i. m. 137–138.

139 Hervey Géza levele Sík Sándornak. London, 1939. máj. 9. In: A százgyökerû szív, i. m. 221.

140 Gellér Katalin, i. m. 137.

141 Naplójegyzetek 1938 karácsonyán. In: A százgyökerû szív, i. m. 205.
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Fejes vagy rúgás jobb-e startoláshoz?
De most lessük, lélegzetvisszafojtva,
Hogy karol már tizedszer oda-vissza
Hosszan elnyúló csillanó testével
A világbajnok Halmay!
Gyerünk kocsizni! Hol a kis fogat?
Elôre, jámbor Linda, lusta Sári,
Két vedlettszôrû, pislogó csacsi!
Gyerünk! No, igazán, indítsatok!
Ne bolondozz! Én hajtok! Nem adom!
Hajrá! Gyerünk!

A gyerekek kacagnak,
Még a kis Miklós is a Terka karján!
Jaj! Most! Vigyázz! Jól fogd a szíjjakat!
Itt az erdôben vadkanok tanyáznak!
A télen is megugrasztotta egy
A Pista bácsit (Ô maga mesélte!)
Jaj! Linda! Most!… Kifordulunk!…

S az árokban, egymáson, össze-vissza,
Az öt testvér kacagva hempereg.

Az országúton, csak egy nénivel,
Maga sétál a feketenapernyôs,
Feketeruhás, kalapos királyné.
Olyan vékony és olyan szomorú!
Az ember szinte sírna, hogyha látja!

A Felsô-parkban van egy citrom-allé:
Nagy zöld kádakban furcsafürtû fák.
Azt mondják, a királyné itt szeret. 
Én jobban szerettem a hattyúkat, 
Amint úszkáltak a halastavon,
Karcsú, fehér, méltóságos nyakukkal.
De ez már rég volt: a halastavat
Kiszárították. Ó, hogy is tehették!

Az öreg király zöld vadászruhában
Ül a kocsin egy másik öregúrral.
(A toszkánai nagyherceg lehet:

állítok. Hálás szeretettel: S. Sándor.”146 Kapcsolatuknak szép befejezése volt, hogy Sík 
Sándor temette és búcsúztatta Nagy Sándort 1950-ben a gödöllôi temetôben. 

Gödöllô igyekszik ébren tartani Sík Sándor emlékét, emléktáblát helyeztek el az Isa-
szegi út 42. számú házon, ahová látogatóba járt haza a költô, ahol az édesanyja és a testvé-
rei éltek. A gödöllôi temetôben nyugszik édesapja és édesanyja. Utcát neveztek el róla, azt 
az utcát, ami a tornyos ház kertjének végén, a vasút mellett halad. Ottó Ferenc gödöllôi 
zeneszerzô, Kodály Zoltán tanítványa kórusmûvet komponált Sík Sándor Gödöllô címû 
költeményére. Ezt a város énekkara 1976-ban adta elô, a Gödöllô várossá nyilvánításának 
10. évfordulóján rendezett ünnepségen.147 Gödöllô címû verses önéletrajzi vallomásában 
mindent sorra vesz a költô, amit számára a település jelent. A vers, mely a Fekete kenyér 
címû 1931-es kötetben jelent meg, egyrészt gyermekkori élmények, emlékek felidézése, 
másrészt a korabeli Gödöllô érzékletes leírása. 

SZEMELVÉNY

Gödöllô

Édes Gödöllô! Tágas végtelenség!
Ti drága dombok, lombok, rétek, erdôk,
Nyulas mezôk, agancsos vadasok,
Királyi parkok, csordás majorok, 
Kákabocikás, fûzfabús Malomtó,
Nefelejcses Rákos a kert alatt,
Gyíkos Fácános, titkos t i l o s o k,
Kastély, kápolna, koronás fôoltár
(„Nulli Sanctorum, Domino Sanctorum”)
Pirosgalléros ministráns-fiúk,
Vasárnap reggel: víg harangozás, 
Gizella-fürdô, Önkéntes Tûzoltók
Szentistvánnapi vándor muzsikája,
Rabló-pandúr, méták, verekedések,
Gerely-duellum, csúzlik, nyíl-csaták,
Kavicsháborúk, úszóversenyek!
Ezüstérem! A j u n i o r b a n nyertem!

146 Sík Sándor levelezôlapja Nagy Sándornénak. Budapest, 1944. okt. 26. Az eredeti levél GVM TD 

2007.1.1. és közölve in: A százgyökerû szív, i. m. 273.

147 Polónyi Péter, i. m. 15. 
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Megüzentem nekik a háborút.
Fiúk, két zsebbel gyûjtsünk kavicsot,
És csúzlival és nyíllal is lehet!
Az új fokost is kipróbálom holnap.
Hurrá! Ez egyszer igazi csatánk lesz!
Aki el nem jön, gyáva áruló!
És másnap egy kô gombócot dagasztott 
A fejemen, és gyôztek az urak,
Mert a mamákat hívták ellenünk.
És megfutott az alvégi sereg,
És most csak nézzük búsan, messzirôl,
Hogy játszanak a matrózblúzosok.

Besnyôi búcsú. Sok mézeskalács
És tarka bot. Komoly processiók,
Templomi zászlók, tarka bucsusok,
(Jönnek, dalolva, tegnap óta, Vácról!)
Olvasós nénik, nagy-pápaszemes
Elôénekes jámbor öregek,
Legények, lányok, lacipecsenyék,
A Neszvedánál vaj, szalámi, szóda,
Zöld dinnyehéj a szekerek alatt.
Estére szét a templom oldalában
Ezer kis csillag-gyertya fénye gyullad,
S a Grassalkovich-kriptaköveken
Titokzatosan búg ezernyi szájon
Az éjszakában: Egek ékessége!…

Öt szomjas érzék néz a végtelenbe,
A gödöllôi dajka végtelenbe,
És szívja, szívja, feneketlen szomjjal,
És test és lélek minden pórusával
Hangok, illatok, színek miriádját. 
És gombolyítja: gondolatnak,
És fonogatja: képzeletnek,
Szabdalja: tettnek, mindennek, világnak.
S már szülemlik a titokzatos Én, 
És csírázik a csodálatos ritmus,
Fogantatik a kettôs végtelen.

Megjelent a Fekete kenyér címû kötetében 1931-ben

Jóbarátom, a csendôr azt beszéli.)
De lám, mindjárt a második kocsin
Ott ül az öreg doktor: Thegze bácsi!
(Ugyan volna-e most is a zsebében
Aranypapíros lágy szaloncukor?)

Jaj, idenéz a Király! Int nekünk!
Haptákba állunk, úgy kiáltjuk: Éljen!

Majd este elfutunk az állomásra,
És megnézzük a sok szarvast meg ôzet,
Amiket lôttek: és majd ott hevernek
Véres homlokkal, olyan szomorúan!

Kirándulunk. Az isaszegi erdô.
A régi lomb Kossuth-nótát zsibong.
Minden bokor egy-egy csákós huszár.
Már megettük a vajaskenyerünket,
S hallgatjuk némán, kis hazafiak,
Hogy András bácsi, vén juhász, hogyan
Magyarázgatja, mint egy szép mesét:

„Amarrul gyütt Damjánovics!”

(Csak otthon veszem észre, hogy a tôröm,
A drága, cifrán kifaragott tôröm,
Odamaradt az isaszegi fûben,
És meg nem kerül soha-soha többé!
Hét nap, hét éjjel sírok egyhuzamban,
Olyan nagyon szerencsétlen vagyok!)

Fiúk, holnap csatánk lesz! Igazi.
A Pestiek, a nyaraló-fiúk,
Elkergettek a métázó helyünkrôl.
Pedig ôk még csak métázni se tudnak,
Csak rugdalódznak: valami bolond
Üres bôrlabdát rúgnak a bolondok!
De nem engedjük! Az a mi helyünk!
Azért, hogy ôk urak és pestiek,
Mi meg jobban csak mesztélábasok,
Azért az Alvég mégis a mienk!
Itt játszottunk már pendelyes korunkban!
Kotródjanak, ha jót akarnak, innen!
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egyik legkedveltebb szórakozásuk volt. Az 1904-ben induló szövômûhelyben gödöllôi lá-
nyok és asszonyok is dolgoztak. Nagymértékben növelte a mûvészek tekintélyét, helyi 
legitimációját a király gesztusa, hogy ôfelsége vásárolta meg a szövômûhelyben készült 
elsô három szônyeget.149 A Gödöllô és Vidéke hírt adott arról, hogy hivatalosan is meg-
nyílt a gödöllôi iparmûvészeti telep. Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez intézett beszédében Kriesch Aladár hangsúlyozta: „Ma már tudjuk azt, hogy többé 
nyers erôszak és hatalmas kar nem a legélesebb fegyverünk, hanem a megismerés és a 
szeretet. Annak a megismerése, hogy közjólét és egyéni boldogulás nem ellentétek többé 

– s hogy boldogok enmagunk csak úgy lehetünk, ha másokat is boldogítunk. Ez a modern 
kultúra elsô és egyetlen igazi fegyvere. Ilyen modern kulturális erôt képvisel ez a kis telep 
is itten, amellyel fokozni óhajtjuk ennek a nemzetnek fennállási képességét…”150 

A falu azonban igazán akkor kezdett el érdeklôdni irántuk, amikor 1909-ben elsô 
(és egyetlen) közös kiállításukat rendezték a Nemzeti Szalonban és mint egységes 
mûvészeti mozgalom nagy figyelmet kaptak az országos sajtóban. Erre feleszmélt a he-
lyi intelligencia, hogy talán nekik is nagyobb érdeklôdést kellene mutatniuk egy olyan 
társaság iránt, amelyik ím hírnevet szerez a településnek. A vasárnaponként megjelenô, 

„Gödöllô és az egész járás érdekeit képviselô társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági 
hetilap”-ban, a Gödöllôi Hírlapban névtelen cikk jelent meg, melyet feltehetôen a lap-
tulajdonos és felelôs szerkesztô, dr. Bezsilla István ügyvéd írt A gödöllôi mûvésztelep 
címmel. „Gödöllôn, amint többen tudják, egész mûvészkolónia van. Akik errôl eddig 
nem tudtak, mert sokan vannak ilyenek, tudomást szerezhettek a napilapokból, ame-
lyek a gödöllôi mûvészek kiállításáról írtak. Nagy örömünkre szolgál, hogy községün-
ket otthonának választotta egy egész mûvészcsapat, amelyik itt él, itt munkálkodik, és 
abból a dicsôségbôl, amit itt alkotott mûveikkel maguknak szereznek, egy szemernyit 
Gödöllônek is juttatnak. Gödöllôn azonban a mûvészek egy külön elzárt testületet al-
kotnak, külön életet élnek, az itteni közönséggel nem érintkeznek, arról ismerni meg 
ôket, hogy mezítláb vagy szandálban járnak, hosszú hajzattal, többen kalap nélkül, mint 
afféle ôsemberek, akik már külsejükkel, életmódjukkal elárulják, hogy külön világot al-
kotnak, örömeink, bajaink ôket nem érdeklik, a községi életben részt nem vesznek. Hát 
igaz, mûvészléleknek nem is való a napi községi élet aprólékosságaival való veszôdés, a 
kulturálatlan emberrel való vívódás, de azért jólesnék nekünk, ha mûvészeink egyik[e] 
másika néha útbaigazító fölvilágosítást adna tervezgetéseinknél vagy irányt jelezne, esz-
mét adna arra nézve, hogy milyen úton haladjunk, mit kezdeményezzünk vagy mitôl 
tartózkodjunk. Mi köznapi gondolkozású, prózai észjárású emberek nagyon rá vagyunk 

149 Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllôi mûvésztelep. Bp. 1987. 91.; Horváth Hilda: A karácsonyi 

kiállításoktól a Kohner-kollekcióig. A gödöllôiek mûveinek bekerülése az Iparmûvészeti Múzeumba. In: 

Gellér Katalin – G. Merva Mária – Ôriné Nagy Cecília (szerk.): A gödöllôi mûvésztelep. 1901–1920. Kiállí-

tási katalógus. Gödöllô, 2003. 125.

150 Az iparmûvészeti telep megnyitása. GV 1906. jan. 21. 2. Hírek-rovat. 

3. A GödöllôI mÛVészTElEp (1901–1920) 
TAGJAInAk IrOdAlmI TEVékEnYséGE

Találóan írta 1928-as cikkében Markovits Rodion újságíró, hogy Gödöllô egy darab ma-
gyar mûvészet- és eszmetörténet,148 hiszen az 1901 és 1920 között mûködô gödöllôi 
mûvésztelep mint a magyarországi szecesszió egyetlen szervezett társulása egyedülálló 
színfoltja a 20. század eleji magyar mûvelôdéstörténetnek. Amikor Körösfôi-Kriesch 
Aladár 1901-ben házat vásárolt Gödöllôn, és számos mûvésztársa követte ôt, a szecesz-
szió, a kivonulás gesztusával, akkor ezek a mûvészek európai kultúrát, európai szel-
lemiséget hoztak a nyolcezer lakosú községbe. Nagy Sándor, Toroczkai Wigand Ede, 
Zichy István, Raáb Ervin, Undi Mariska, Moiret Ödön, Sidló Ferenc, Remsey Jenô, a 
gödöllôi mûvésztelep tagjai az Osztrák-Magyar Monarchia különbözô magyarlakta 
pontjain születtek: Zomborban. Zólyomban, Németbányán, Máramarosszigeten, Bu-
dapesten, Gyôrött, nyugat-európai festô- és szobrásziskolákban tanultak (München, 
Párizs, Brüsszel, Róma, Velence, Bécs). Francia, angol, német, olasz nyelven írtak, 
olvastak és leveleztek. Angol (Percival Tudor-Hart), osztrák (Tom von Dreger), finn 
(Akseli Gallen-Kallela) mûvészbarátok látogattak Gödöllôre, a svéd származású francia 
iparmûvész, Belmonte Leo és a francia nagykövet festômûvész fia, Charles de Fontenay 
pedig aktív tagja volt a mûvésztelepnek. A betelepülô mûvészekkel tehát Európa képvi-
seltette magát Gödöllôn. 

A mûvészek szerepe Gödöllô kulturális életében

Kezdetben csodabogaraknak tartották ôket a falu lakói, hiszen mind viseletben, mind 
életmódban furcsa szokásaik voltak. A férfiak hosszú hajat, szakállt növesztettek, a nôk 
bô, hosszú leplekben, reformruhában jártak, sarut hordtak a meztelen lábukon, a gyere-
keknek körfrufrus frizurát nyírtak, vegetáriánus módon táplálkoztak. A Kriesch család 
tavasztól ôszig egy saját készítésû, félig nyitott fabódéban aludt az udvar közepén. A finn 
baráttól kapott sílécekkel a koronauradalmi erdô nyiladékában kialakított házi sport-
pályán a síelés Magyarországon akkor még kevéssé elterjedt tudományát gyakorolták a 
helyi lakosság nagy riadalmára. Idôvel azonban hozzászokott a falu a mûvészek jelenlé-
téhez. A kolónia tagjai engedélyt kaptak, hogy a koronauradalmi erdôn át járhassanak a 
szentjakabi tóhoz fürödni, úszni, ami – festményeiken is gyakran megjelenik témaként –  

148 M. R. [Markovits Rodion]: Gödöllô. Egy darab magyar mûvészet- és eszmetörténet. Literatura, 1928. 

11. sz. 361–364.
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formáló, meghatározó személyiségekként vállaltak szerepet a közéletben. Nagy Sándor 
részt vett az 1924-ben épített Premontrei Gimnázium díszítésében. Jó kapcsolatot ápolt 
a paptanárokkal. Ô lett a Járási Közmûvelôdési Egyesület elnöke. A szecessziós alapelv, az 
esztétikum feltétlen kultusza, mely megjelent a mindennapi használati tárgyakban, bú-
torban, öltözködésben, építészetben, ízlésformáló hatást gyakorolt a gödöllôiekre. Ezen-
kívül a szecesszió nemcsak új stílust, ízlést jelentett, hanem egy új értékrendet is sugallt. 
A kolónia meghatározó egyéniségei, Körösfôi, Nagy Sándor, a jóság és szeretet légkörét 
tudták maguk köré varázsolni, képesek voltak mûvészetté emelni a mindennapi életet 
is. Másfajta életmódra és életszemléletre adtak példát: irodalmi esteket tartottak, zenei 
programokat szerveztek, álarcos bálokat rendeztek. Tehát nemcsak kultúrateremtô, de 
kultúraközvetítô szerepet is betöltött a mûvésztelep. A telepen dolgozó szövônôk ízlését, 
érdeklôdését mindenképpen a mûvelôdés felé terelgette ez a kultúrával mélyen átitatott 
életmód, felkeltette az érdeklôdésüket és igényt alakított ki bennük. A Medgyaszay István 
által Nagy Sándor és Belmonte Leo részére tervezett egyedi stílusú mûteremházak hatot-
tak Gödöllô építkezési kultúrájára. Ebben az idôben készült a bíróság épülete, a község-
háza, a patikaház. Ezek a szecessziós stílusjegyeket hordozó, a polgári fejlôdést tükrözô 
középületek a falusi jelleg felôl egy kisvárosi lépték felé lendítették Gödöllôt. 

Irodalmi kapcsolataik 

A gödöllôi mûvésztelep tagjai egy újfajta mûvésztípust testesítettek meg és honosítottak meg 
Magyarországon. Sokoldalú tevékenységükhöz nemcsak az tartozott hozzá, hogy a képzô- 
és iparmûvészet számos mûfajában alkottak, mûvészkolóniát, szövômûhelyt mûködtettek, 
oktattak, tagjai voltak számos társaságnak, hanem még irodalmi munkásságot is kifejtettek. 
A mûvészi elvek igényes megfogalmazása, írásba öntése és megjelentetése nyomtatásban 
nem volt jellemzô a 20. század elején a képzômûvészekre, akik inkább az alkotómunká-
val voltak elfoglalva. Ezzel szemben a gödöllôiek fontosnak tartották és szántak arra idôt 
és energiát, hogy mûvészeti elveiket, programjukat megfogalmazzák és a nyilvánosság 
elé vigyék. Rendszeresen jelentek meg írásaik a Magyar Iparmûvészetben, Mûvészetben, 
Népmívelésben, Mûvészi Iparban, Életben. Ezenkívül önálló mûveket is megjelentettek. 
A gödöllôi mûvésztelep elméletileg az egyik legmegalapozottabb mûvészi társulás volt a 
magyar mûvészet történetében.154 Irodalmi munkásságuk is sokrétû. Tevékenyek voltak 
mint alkotók. Ôk maguk is létrehoztak irodalmi mûvet, verset, drámát, regényt, tanul-
mányt, cikket, esszét. Illusztrációikkal is beírták nevüket az irodalomba. Az összmûvészet 
jegyében fontosnak tartották a könyvek esztétikus külsô megjelenését, díszítését, borító 

154 Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllôi mûvésztelep. Bp. 1987. 21. – Perneczky Géza: „A szecesszió 

avagy a magyar ’belle époque’.” Kritika. 1966. február. 26.

szorulva ilyen magasabb látkörû, a dolgokat eszményi magaslatról tekintô egyének jóté-
kony befolyására. A mûvészeti magasabb szempontok minket bizony nemigen hevítenek 
a közélet terén sem.” 

Miután a cikkíró kiadta magából a mérgét, a bosszúságát, amelyet feltehetôen amiatt 
érzett, hogy ezek az általa lenézett, megvetett, saruban, kalap nélkül járó mûvészek még 
a végén többet tesznek Gödöllôért, mint ô, aki a közéletért fárad nap mint nap, végül 
félreteszi iróniáját, és józanabb hangot üt meg. Felveti, hogy a községnek kellene kez-
deményeznie a kapcsolatfelvételt a mûvészekkel. Hasznos volna, ha a község támogatná 
erkölcsileg és anyagilag a szövôintézetet. Ezenkívül javasolja, hogy egy állandó kiállítási 
helyiséget, szalont alakítson ki a település a mûvészeknek, például az épp akkor tervezés 
alatt álló, új községháza épületében.151 

A lap következô számában nyílt levélben válaszol a cikkre, a megszólításra Körösfôi-
Kriesch Aladár: „Ebben az országban, ahol éppen kulturális téren annyi a tennivaló, s 
a legcsekélyebb dolog keresztülvitele két-háromszor annyi erôfeszítésbe kerül, mint a 
mûveltebb nyugaton, az embernek nagyon kell gazdálkodnia úgy idejével, mint erejével, 
ha idô elôtt letörni nem akar. Távol áll tôlünk, hogy mi éppenséggel el akarnánk zárkózni 
Gödöllô és annak érdekei elôl. Ha valaki valamely kérdésben, amelyhez értünk, közsé-
günk érdekében hozzánk fordul, mi a legnagyobb készséggel meg fogjuk tenni mindazt, 
ami tôlünk telik. Szívesen látunk mûtermeinkben bárki idegent, aki munkálkodásunk 
iránt komolyan érdeklôdik, – de csak vasárnap. A hét többi hat napja a munkának van 
szentelve. De nem kívánhatja senki sem tôlünk, hogy idônket elforgácsoljuk sok egyéb, 
a külföldre vagy a fôvárosnak szóló munkánk rovására. Csak mellesleg jegyzem itt meg, 
hogy midôn szövôiskolánk megalakult, a községi tanácstól mint egyedüli segélyt, né-
hány öl tûzifát kértünk télire. Ezen kérésünk azonban elutasíttatott.” Körösfôi üdvözli 
azt az ötletet, hogy mûveiket a gödöllôi közönségnek is bemutassák kiállítás formájában. 
Erre szerinte akkor kerülhet sor, ha állami támogatással megépül a szövôiskola épülete, 
amelybe egy kiállítás céljára is alkalmas, nagy termet is terveznek. Ide meghívják majd a 
helyi közönséget is, és így végre létrejöhet a mûvészek és a gödöllôiek között a kapcsolat, 
amelyre mindkét félnek szüksége van.152 A szövôiskola épülete sohasem valósult meg, 
1911-ben viszont felépült az új községháza, egy kiállításra, elôadásra, koncertre alkal-
mas nagyteremmel. A rendezôdô kapcsolatra utal, hogy Körösfôi-Kriesch Aladár 1912. 
december 8-án Mûvészet és élet címmel elôadást tartott a községháza tanácstermében a 
Good Templair rend gödöllôi „Józan Ész” páholyának rendezésében, s az elôadás szövegét 
közölte a Gödöllôi Hírlap.153 

A Körösfôi-Kriesch Aladár halála és a mûvésztelep felbomlása után is Gödöllôn ma-
radó mûvészek, Nagy Sándor és Remsey Jenô teljesen gödöllôivé váltak, a szellemi életet 

151 GH 1909. okt. 31. 2. 

152 GH 1909. nov. 7. 2–3.

153 GH 1912. dec. 15. 1–2.
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zervatív jobboldalig terjedt (Harsányi Kálmán, Zempléni Árpád, Sík Sándor). Nagy Sán-
dor pályája kezdetén Szabó Ervin (1877–1918) köréhez tartozott. Ô rajzolta Szabó Ervin 
könyveinek címlapjait, a Népszava kiadványait, szocialista költôk mûveit illusztrálta, ex 
librist készített Jászi Oszkárnak, publikált a Huszadik Században.158 Összekötötte ôt Sza-
bó Ervinnel az antikapitalizmus és a társadalmi egyenlôség eszméje, de Nagy Sándor sze-
líd alkatától távol állt a forradalom gondolata, a radikalizálódó szocialista mozgalommal 
már nem vállalt közösséget. Aztán a misztikus tanok felé fordult, Schmitt Jenô teozófus 
és gnosztikus tanait tette magáévá. Nagy Sándor ebben a korszakában a mûvészetet – 
Nietzsche és Schmitt nyomán – úgy fogta fel mint egy eszközt, amely lehetôvé teszi ön-
magunk megismerését. Nagy Sándor és Körösfôi-Kriesch Aladár is egy felekezet nélküli 
vallás híveként a mûvész hivatását a próféta, az apostol szerepével azonosították, írásaik-
ban is gyakran éltek ezzel a metaforával. 

Szellemi kapcsolódásaik sokféleségét mutatja az is, hogy Körösfôi-Kriesch Aladár 
1918 szeptemberében aláírta az Európa Lovagjainak kiáltványát, mely a békéért és az 
igazságos új társadalomért emelte fel szavát. Többek között Ady Endre, Babits Mihály, 
Lukács György, Kernstok Károly, Szekfû Gyula neve szerepelt az aláírók között.159 Majd 
1918 novemberében A magyar intelligenciához címû kiáltvány aláírói között is szerepel 
a neve. A 96 aláíró szinte mindegyike baloldali-liberális értelmiségi. A kiáltványt a Világ 
címû szabadkômûves napilap közölte, és utolsó mondata így hangzik: „Mert szent a haza, 
de még szentebb az emberiség!”160 Meglepô, hogy Körösfôi aláírta ezt a kiáltványt, mert 
a nemzetköziségnek a nemzeti érdekek elé helyezése nem jellemzô világnézetére. Sôt 
egész munkássága, mely a nemzeti múltat és nemzeti mûvészetet állította középpontba, 
ellentmond ennek a nézetnek. Csak háborúellenességével magyarázható, hogy aláírta 
ezt a kiáltványt, hadifestôként pár hetet töltött az olasz fronton, ahol személyes élmé-
nyeket szerzett a háború bozalmairól.

Elek Artúr (1876–1944) mûvészeti íróval Olaszországban ismerkedett meg Körösfôi 
és Nagy Sándor 1911-ben, amikor görögországi útjukról hazafelé tartottak.161 Elek Artúr 
aztán többször írt róluk fôleg a Nyugatba és az Újságba, érzékeny és értô tanulmányok-
ban népszerûsítette a két gödöllôi mûvészt. Rendszeres levelezést folytattak: „Kedves ba-
rátom! Elküldöm neked ezt a kis írást azzal a kéréssel, hogy jelentesd meg az „Ujság”-ban, 
ha érdemesnek találod reá. – Ha pedig nem, úgy küldd vissza. Mikor látunk már egy-
szer Gödöllôn?”162 Elek meglátogatta a két mûvészt nemcsak Gödöllôn, de Temesváron 

158 Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor mûvészete. Bp. 2003. 44–54.

159 Sipos Lajos: Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók. Magyar Tudomány, 2005. 12. sz. 1617.

160 Babus Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. Az ôszirózsás forradalomban. Új Forrás, 

2002. március.

161 Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók. Bev., szöveggond., jegyz. Csokonai-Illés Sándor. Bp. 2005. 54.

162 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Elek Artúrnak. Gödöllô, 1915. máj. 3. OSzK Kézirattár M. M. Á. 

2207/a/1928.

tervezését, számos kortárs író, költô könyvének illusztrálása fûzôdik a nevükhöz. Ebbôl is 
következik, hogy jó kapcsolatokat ápoltak írókkal, költôkkel, kritikusokkal. 

Hetente kétszer felolvasást tartottak Körösfôiék lakásán, ahol részben Körösfôi-
Kriesch Aladár vagy Nagy Sándor aktuálisan megjelent cikkét, tanulmányát olvasták fel 
a hallgatóságnak, részben a kortárs magyar- és világirodalom mûveit. Az egyik család-
tag, Kriesch Margit Anatole France, Maeterlinck mûveire, Tolsztoj elbeszéléseire, Gorkij 
Csudra Makar és Gogol Bulyba Tarasz címû regényére, a klasszikusok közül Szophok-
lész, Shakespeare mûveire emlékszik. A felolvasások alatt a nôk kézimunkáztak, Körösfôi 
le is rajzolta ôket néha.155 Nagy Sándor lányának rajzos visszaemlékezése szerint a Nagy 
Sándor-házban is voltak kultúrestek, az egyik rajzon szerepelteti az egész baráti tár-
saságot: „1992. február 13. Cambridge. Kultúrest Nagy Sándorék mûtermében. Balról 
jobbra: Ducsinszka [Duczynska] Irma szobrász, Harsányi Kálmán költô, színdarabíró, 
Raáb Ervin festô, Schmitt Henrik filozófus, Dreger Márta (Dreger Tom portréfestô lá-
nya), gróf Zichy István festô, Maróti Géza szobrász, építész (New York felhôkarcolóit ô és 
a finn származású Saarinen tervezték), Kriesch János (kúriai bíró), Kriesch Aladár öccse, 
Gorzemann osztrák hittérítô, Dreger Hans (Dreger Tom fia), Juhász Árpád festô, Boér 
Lenke (tanítvány), Juhász Árpádné, Illés Hedda színitanodai növendék, Sidló Ferenc, 
Maróti Puci, Maróti Géza lánya. – Szemben Nagy Sándorék énekelnek „Szigligetben 

fogunk lakni, szerelmünkben 
boldogok”,156 Kriesch Aladár, 
Kriesch Aladárné és Omelka 
Jolánka (Juhászné húga).”157 

Amint azt Nagy Eszter fel-
soro lása is érzékelteti, a képzô-
mûvé szeken kívül az irodalmi 
élet sze replôi is megfordultak 
Gödöllôn. Ismeretségi körük 
a radikális baloldaltól (Szabó 
Ervin, Jászi Oszkár, Csizma-
dia Sándor, Várnai Zseni) Ady 
Endrén és Móricz Zsigmondon, 
Elek Artúron keresztül a kon-

155 Kriesch Margit: A gödöllôi mûvésztelep. In: Polónyi Péter: Emlékezések a gödöllôi mûvésztelepre. 

Klny. a Studia Comitatensia 10. Szentendre, 1982. számából. Gödöllô, 1982. 9.

156 Kisfaludy Sándor megzenésített költeményét.

157 Hervey Gézáné Nagy Laura Eszter (Nagy Sándor lánya) rajzos visszaemlékezése a gödöllôi 

mûvésztelep életére. 1992. I-XIII. tus, toll, 190x280 mm. Cambridge. Magántulajdon. A rajzok hátoldalára 

feljegyezte a legfontosabb információkat. 
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Rákospalotán lakott, közel Gödöllôhöz. Nagy Sándor például egy 1919-es levelében írja 
neki, hogy Budapesten találkozik Sík Sándorral, és Harsányit is szeretné látni. „Ha úgy 
esik sorom, hogy délelôtt nem tudok végezni, akkor lehet, hogy fönt alszom a nagymama 
[Kriesch Jánosné] lakásán, s így hosszan söprûzhetjük az eszméket, s úgy lehet, Elek 
Artúrt is felkereshetjük.”168 Harsányi a mûvésztelepi felolvasásokon is részt vett.169 1910-
ben ismerkedtek meg, Harsányi kezdeményezte a kapcsolatot, elküldve kötetét a gödöllôi 
mûvészeknek, akik aztán válaszoltak neki. Hosszú barátságuk alatt két jelentôs küldemé-
nye volt Harsányinak: A kristálynézôk címû regény 1914-ben és a Tuba mirabilis címû 
vers 1917-ben. 

A kristálynézôk címû kulcsregény a korabeli magyar kultúra bírálata és egy egészsé-
gesebb magyarság utópiája, ugyanazokat a problémákat feszegeti, amelyek néhány évvel 
késôbb Szabó Dezsô Az elsodort falu címû regényében és Szekfû Gyula Három nemze-
dék címû mûvében kerülnek hangsúlyosan terítékre. A regény történetét egy pszicho-
lógiai problémára építi föl az író, a fôszereplô megpróbálja irányítani az önszuggesztiót, 
azt állítva, hogy nem álmot lát, hanem a valót, illetve szeretné sajátmagával elhitetni, 
hogy az álom a valóság. Jellemzô a korra a heves lélektani érdeklôdés és a kivonulás, 
a menekülési vágy távoli, idegen kultúrák világába. Ez a téma Ambrus Zoltán Ninive 
pusztulása címû novellájában vagy Babits Mihály Gólyakalifa címû regényében is meg-
jelenik. A menekülést mindig a jelen sivársága motiválja, mellyel szemben áll a múlt 
nagyszerûsége és pompája. Harsányi regényében a kristály és a kristálynézés szimbólum. 

„A mától, attól a valóságtól, amely ebben az idegenné formálódó országban folyik, lassan-
lassan más valóságok, az örök jelen szebb valóságai felé fordultam… Egész életemet 
átvittem a múlt idegen világaiba…” – mondja a fôhôs. 

A kristálynézôk címû könyv Németh László szerint „Különös munka a dilettantizmus 
és a zsenialitás határán.” Túlteng benne a szimbolizmus, az embereknek nincs arcuk, a 
szavaknak nincs hitelük, hústalan regény. „Az ábrázolás valószerûtlenségét nem menthe-
ti a realizmussal szembeszegült mûvészi felfogás.” Németh Lászlónak az a férfias bátor-
ság tetszett a regényben, amellyel az író 1914-ben, a háború elôtt látni merte a magyar-
ság és Budapest helyzetét.170 Rónay György is hasonó véleményt fogalmaz meg a mûvel 
kapcsolatban, szerinte a regényben elvont gondolatok harcolnak, az alakok gondolatok 
szimbólumai és bizonyára ebben rejlik hatástalanságának egyik oka.171 Az 1990-es évek-
ben újra kiadták a mûvet, s akkor ismét az érdeklôdés középpontjába került. „Mint regény, 

168 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1919. szept. 5. OSzK Kézirattár 1955.50.

169 Nagy Sándor azt írja neki egyik levelezôlapján, hogy hozzon magával egy verset, amit majd felolvas. 

Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1911. dec. 4. OSzK Kézirattár 1955.50.

170 Németh László: Harsányi Kálmán. 1927. In: N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 237. – Németh László: 

Harsányi Kálmán. Nekrológ. 1929. In: N. L.: Életmû szilánkokban. I. Bp. 1989. 165–167.

171 Rónay György: Harsányi Kálmán: A kristálynézôk. (1914) In: R. Gy.: A regény és az élet. Bevezetés a 

19–20. századi magyar regényirodalomba. Bp. 1947. 405–515.

is, amikor ott dolgoztak a papi szeminárium freskóin az elsô világháború alatt.163 Talán 
utolsó levelét is Nagy Sándornak írta 1944-ben, öngyilkossága elôtt: „Nagypénteken írom 
ezeket és nagypénteki fájdalommal teli szívem. Soha még olyan mélyen át nem éreztem 
Krisztusnak és benne az emberiségnek tragédiáját. Nem tudom, hogy látom-e még vala-
ha nekem olyan kedves arcodat, megfoghatom-e még egyszer a kezedet?”164

Jó kapcsolatban álltak Zempléni Árpád (1865–1919) költôvel, aki különös, magányos 
figurája a magyar irodalomnak. Elbeszélô költeményeinek tárgyát a rokonnépek, fôként 
a vogulok hôsi epikájából merítette, melyek szorosan kapcsolódnak a turanizmus gon-
dolatához. Elsô vogul eposza 1908-ban jelent meg Bosszú címmel. A finnugor és a turáni 
népmondák és regék feldolgozásával pótolni akarta hiányzó pogány mitológiánkat. Bár 
elképzelése hamis ábránd volt, mégis ennek köszönhette lírai sikereit. 1910-ben adta ki 
Turáni dalok címen a vogul és osztják ôsvilágot idézô költeményeinek gyûjteményét, és 
ezzel óriási sikert aratott. Zempléni Árpád is látogatta a gödöllôi mûvésztelepet, részt 
vett a felolvasásokon.165 

Talán a legintenzívebb és leghosszabban tartó barátság Harsányi Kálmánhoz (1876–
1929) fûzte a gödöllôi mûvészeket. Harsányi, aki jelentôs színikritikus és mûfordító is 
volt, elôször költôként lépett a nyilvánosság elé. Miközben pénzügyi tisztviselôként dol-
gozott, 1902-ben két verseskötete jelent meg. Az Est címû költeménye megihlette Bartók 
Bélát, aki kétszer is feldolgozta romantikus stílusban a verset: elôször 1903-ban ének-
hangra és zongorára, majd beépítette korai mûvébe, a Kossuth-szimfónia utolsó tételébe 
is.166 1923-ban sikerrel mutatták be az író Ellák címû tragédiáját a Nemzeti Színházban.

Harsányi az Élet (1909–1944) címû katolikus szépirodalmi hetilap köréhez tartozott, 
úgy, mint ahogy Sík Sándor is. Harsányi, Zempléni, Körösfôi, Nagy Sándor és az Élet 
írói gyakran beszélgettek irodalmi, mûvészeti és világnézeti problémákról.167 Harsányi 

163 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Elek Artúrnak. Temesvár, 1915. okt. 24. OSzK Kézirattár M. M. Á. 

2221/1928., Temesvár, 1915. nov. 24. OSzK Kézirattár M. M. A. 2222/1928. – Körösfôi könyvet kér olvasás-

ra Elek Artúrtól, Vasarinak a mûvészek életrajzait, lehetôleg olaszul. Neki megvolt népszerû kiadásban, de 

valaki kölcsönkérte, aztán nem kapta vissza. Körösfôi-Kriesch Aladár levele Elek Artúrnak. Gödöllô, 1916. 

nov. 17. OSzK Kézirattár M. M. A. 2225/1928.

164 Elek Artúr levele Nagy Sándornak. Budapest, 1944. nagypéntek. Magántulajdon.

165 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1918. H[úsvét] m[ásnap] – „Most többször ta-

lálkozom Zempléni Árpáddal, akinek a turáni vonatkozású dolgai igen érdekelnek.” Nagy Sándor levele 

Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1918. ápr. 30. OSZK Kézirattár 1955.50. – Nagy Sándor és Zempléni Árpád 

levelezését ld. Nagy Sándor levelei Zempléni Árpádnak. Gödöllô, 1918. ápr. 30-dec. 11. OSzK Kézirattár 

29.33. és Zempléni Árpád levele Nagy Sándornak. Bp. 1919. „augusztus sokadikán.” GVM A 2001.31.1.

166 Móser Zoltán: Harmatot sír minden virág. Bartók Kossuth-szimfóniájáról és az 1903-as esztendôrôl. 

Tiszatáj, 2002. szept. 101–106.

167 Sík Sándor: Harsányi Kálmán. In: S. S. Kereszténység és irodalom. Válogatott írások. Budapest, 

1989. 375–385.
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mint egy lehetséges alternatívát, de ez semmilyen befolyással nincs a fôszereplô életére. 
Ezt Körösfôi tömörségnek és a mûvészi kompozíció részének tartja, de értelmezhetjük 
kritikaként is, mely szerint a szereplôket nem a dramaturgiai szükségszerûség mozgatja 
a regényben. A levél végén azt írja Körösfôi: „…kívánnám olvasni, hogy mit fog hôsöd 
ezután írni, »jenseits des Guten und Bösen« oly nyugodtan énekelve, mint Homeros 
az achaiok és trójaiak borzalmas, derûs haláláról. – Ilyes valamit szinte várnék tôled, a 
minek talán hátterét nem ez az életszívó fôváros, hanem az életadó alföld vagy Erdély 
titkokkal termékenyült bérczei adnák.”173 Ezzel mintegy megrendelte Szabó Dezsônek 
Az elsodort falu címû regényét, ami öt évvel A kristálynézôk után jelent meg.

Harsányi 1917-ben elküldte a gödöllôieknek a Tuba mirabilis címû nagy versciklusát, 
melyet Németh László is dicsért: „A Tuba mirabilis sorozatban megtalálja legadekvátabb 
kifejezési formáját: a kozmikus visszhangú filozofikus lírát.”174 A vers így indul: 

Mély kút-órákon fölbúg néha bennem
A nagy mindenség roppant orgonája,
Melyben az örök élô-véghetetlen
Tör érthetetlen diszharmóniákra,
Melyben minden síp örökké rezeg,
S eggyé fonódva szörnyû végletek
Fújnak egy torz himnusz-változatot. 

A Tuba mirabilisbôl a gödöllôiek többször és szívesen idézték a következô négy sort:

A te parancsod: „Ölj, mert enni kell!”
Közülük egy azt mondta, hogy „Ne ölj!” 

..............................................

Rothadva mállt a te Mózesed el,
Miénk még márványkôben tündököl.

A versküldeményre Körösfôi reagált elôször: „Kedves barátom! Most vasárnap nyomta 
kezembe Sándor utolsó versedet, melyet Ettynek elküldöttél volt. Mégis, meg nem állha-
tom, hogy feléd ne szóljak, ne kiáltsak! Annyira mindnyájunk szívébôl, lelkébôl beszéltél 
s oly erôvel és tûzzel, hogy bizony nagy örömünk tellett benne! Bizony: kételkedni és 
csüggedni mégsem szabad – amiért a nagy titok mind jobban és jobban egész lelkünkre 
ül – erôvel gyôzni kell – bízván a még nagyobb titok eljövetelében. Csakugyan, csakugyan 

173 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1914. márc. 4. OSzK Kézirattár KKA-

HK 6.doc.

174 Németh László: Harsányi Kálmán. In: N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 240.

A kristálynézôk kétségkívül nem túl jelentôs alkotás – írja a mai kritikus. Ami számunkra 
ma is érdekes lehet, az természetesen nem a melodramatikus ízû történet, hanem a mö-
götte föltáruló, elvont gondolati tartalom: a mûvészet és a valóság több szempontból is 
áttetszôvé váló, sokrétûen izgalmas viszonya.”172 

A regényben jól felismerhetôen megjelennek a gödöllôi mûvésztelep tagjai. Bár a 
valóságban ôk is kivonultak a társadalomból, a regényben pozitív ellenpéldaként szere-
pelnek a kristálynézôkkel szemben. Nem egy vidéki mûvészkolóniára, hanem egy rózsa-
dombi villába helyezi ôket az író. Ezek a mûvészek nem cinikusak, összetartanak, egy 
egészségesebb megoldást kínálhatnának az értelmiségi problémákra, bár igaz, hogy a 
társadalom nem az ô útjukat fogadja el, nem ôk a sikeres mûvészek. Thoroczkai Aladár 
festômûvész alakját egészen biztosan Körösfôi-Kriesch Aladár ihlette, tiszta, ragyogó 
gyerekszeme, ôszinte öröme, bozontos, szürke szemöldöke, a heves melegség, amellyel 
az emberekhez közeledik, a benne élô rendületlen hit, mind ráillenek Körösfôire. Több 
mûvérôl is szót ejtenek, amelyek szintén megfejthetôen szerepelnek a kulcsregényben, 
egy szobráról, amelyet a gyermekágyból felkelô feleségérôl mintázott, „egy nagyon 
szomorú, nagyon áhítatos, mélyen szimbolikus vászná”-ról, ami nyilvánvalóan az Ego 
sum via, veritas et vita (1903) címû festmény. A regénybeli festômûvész megszólalásai 
is teljesen Körösfôi okfejtéseire, bölcsességeire vallanak: „Nem kell átérteni az egész 
valóságot – szólalt meg Thoroczkai –, csak a magunk útját kell kiéreznünk belôle, és 
arra mindig elég a sugallat, mely alig több ösztönnél, s mégis jobb vezetô a legvilágo-
sabban látó szemnél is.” A Takáts Sándor néven szereplô mûvészbarát természetesen 
Nagy Sándor, aki elválaszthatatlan egységet alkot feleségével, Kriesch Laurával. „Ta-
káts Sándorék férfi fele, aki a felesége nélkül nem számítja magát külön egésznek. Csak 
a Browning pár meg a két Goncourt fivér tudott mûvészi értelemben is ennyire eggyé 
forrni.” Zsibó Ferenc, a fiatal szobrász nyilván Sidló Ferenc és a gyermeket váró feleség, 
aki maga is mûvész: Undi Karla. 

A kristálynézôk elolvasása után Körösfôi azonnal reagált levélben. Érdeklôdéssel ol-
vasta végig a könyvet, és érdeklôdése az olvasás közben fokozódott. Kezdetben úgy találta, 
hogy oda nem illô, külsô eszközöket vesz igénybe az író, de aztán ezeket is elfogadta. 
A lényegre tapint rá, amikor azt írja, hogy „Van valami pathologikus az egészben. De ez 
egyúttal érdeme is néki.” Nagyon magyarosnak találja a regényt, úgy véli, hogy Harsányi 
egy mély magyar típust rajzolt meg a fôszereplôben, néha gyerekesen primitív eszközök 
felhasználásával. Dicséretnek szánja, de valójában kritika, hogy a szereplôkbôl csak a leg-
szükségesebbet adta, nincsenek epizódszerepek, mindenki egyformán fontos, s otthagyta 
az útfélen minden alakját, ha már elvégezte a rá esô feladatot. Itt nyilván a sajátmaga és 
a gödöllôi mûvésztelep többi tagjának a szerepeltetésére gondol, hiszen azok az elején 
feltûnnek egy jelenetben, aztán soha többet nem jönnek elô. Felmutatja közösségüket 

172 Gergye László: A beszéd hatalma. Harsányi Kálmán: A kristálynézôk. Bárka. (Szombathely) 2003. 

1. sz. 72–80.
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a Milanesi testvérek 1859. évi kiadása volt meg. Cenninit mesterének tekintette, a Zene-
akadémia emeletén lévô Az élet forrása címû freskóját neki ajánlotta.179 

Körösfôi jól írt, világos, tiszta érveléssel, élvezetes stílusban, gazdag és változatos a 
szókincse, elméletileg felkészült, írásai is igényesek és magas színvonalúak. Írásainak 
tartalma négy téma köré csoportosul: 1. mûvészeti elvek, a mozgalom ideológiája 2. a 
népmûvészet 3. az iparmûvészet 4. mûvészeti oktatás.

Mûvészi elveinek mintáját az angol preraffaelita mozgalomban találta meg.180 
Körösfôi életrajzírója, Dénes Jenô szerint Percival Tudor-Harttól hallott elôször Körösfôi 
a preraffaelitákról. Tudor-Hart (1873–1954) festô és szobrász Nagy Sándor angol barátja 
volt, akivel Párizsban ismerkedett meg, együtt jártak a Julian Akadémiára (Beans becené-
ven írta alá Nagy Sándornak írott leveleit), majd 1897-ben Magyarországra látogatott, és 
Nagy Sándor elvitte ôt az erdélyi Diódra is, ahol akkor éppen Kriesch Aladár – ifjú házas-
ként és ifjú apaként – tartózkodott és dolgozott. A táj, a közösség, a szinte érintetlen népi 
kultúra Tudor-Hartot a preraffaelita mozgalomra, az Angliában már lejátszódott folya-
matokra emlékeztette. Tudatosította Krieschékben, hogy milyen fontos volna a gyáripar 
tucattermékeivel szemben a kézmûves munkák népszerûsítése és elterjesztése.181 

Kriesch Aladár nagy érdeklôdéssel és lelkesedéssel fordult a preraffaelita mozgalom 
felé. „Végigtanulmányozta a róluk szóló irodalmat, elolvasta Ruskin súlyos munkáit, for-
dította Morris, Rossetti és Swinburne költeményeit és végül könyvet írt róluk.”182 Négy 
elôadást tartott a Mûbarátok Körében, ahol John Ruskin mûvészi hitvallását, William 
Morris reformtörekvéseit, a preraffaelita kör irodalmi mûködését és a preraffaelita festôk 
mûvészetét elemezte. Ezeket az elôadásokat könyv formájában jelentette meg 1905-ben 
Ruskinrôl s az angol Praerafaelitákról címmel.183 

Mennyire volt jelen a magyar szellemi életben a preraffaelita mozgalom 1905-ben 

179 Elek Artúr: Körösfôi Kriesch Aladár vetése. Nyugat, 1921. 3. sz. – Elek Artúr: Körösfôi Kriesch Aladár. 

Nyugat, 1936. 3. sz. – Nagy Sándor: Életünk Körösfôi-Kriesch Aladárral, i. m. 42. – Késôbb Körösfôi tanít-

ványai, Diósy Antal, Hende Vince, Leszkovszky György Cennini Társaságot hoztak létre. 

180 Preraffaeliták: angol író- és mûvészcsoport. 1848-ban D. G. Rossetti (1828–1882), W. H. Hunt (1827–

1910) és J. E. Millais (1829–1896) alakította meg az általuk Pre-Raphaelite Brotherhoodnak nevezett egye-

sülést, melyhez késôbb E. Burne-Jones (1833–1898), G. F. Watts (1817–1904) és W. Morris (1834–1896) 

csatlakozott. Céljuk a mûvészet megújítása volt, mintaképként a Raffaello elôtti festészethez fordultak. 

Valójában stílusuk nem annyira a kora reneszánsz mûvészetéhez, mint inkább a nazarénus iskolához 

kapcsolódott. Szimbolikus és vallásos vagy mitológikus témájú, idealisztikus felfogású, dekoratív mûveik 

rendkívül népszerûek voltak és nagy hatást gyakoroltak fôleg az iparmûvészetre. Ideológusuk John Ruskin 

(1819–1900) angol szociológus és esztéta, világhírû mûtörténész volt.

181 Dénes Jenô: Körösfôi-Kriesch Aladár. Bp. 1939. 50–51. 

182 Nagy Sándor: Életünk Körösfôi-Kriesch Aladárral, i. m. 89.

183 A második elôadás megjelent a Magyar Iparmûvészetben is: Kriesch Aladár: W. Morris és reformtö-

rekvései. Magyar Iparmûvészet, 1906. 1. sz. 15–20.

csodás Symphonia!”175 Nagy Sándor is elragadtatásának ad hangot: „Édes Kálmán, a Tuba 
Mirabilis gyönyörû hangjai összeszorították a torkomat, s mondhatom, még soha úgy bele 
nem ereszkedhettem abba az egészen más ugyanabba, amit a más ember lelkének nevez-
nek és mégis a mienk is.” Leírja, hogy egyszer felvetette ugyanezt a problémát Schmitt 
Jenônek, s az ô válaszát idézi Harsányi Kálmánnak: „Az élet a legnagyobb, sôt végtelen 
ellentétek egysége és ez teszi egyedül vonzóvá, hogy még az ilyen ellentéteket is legyôzi és 
egységgé alkotja – mindazonáltal fenntartva ellentétes voltukat is. Ez aztán a legnagyobb 
erônek a megnyilvánulása, amely erre is képes.” Ezt a Schmitt által megfogalmazott el-
lentétes mozgást látja Nagy Sándor Harsányi versében is: „Hiszen Te is a rettentô nagy or-
gona végtelen sok sípján mesteri kézzel ugyanezt játszod…”176 Késôbb Harsányi a versnek 
egy szépen letisztázott kéziratát küldte el Nagy Sándoréknak dedikálva.177 

körösfôi-kriesch Aladár (1863–1920) 
festômûvész

Jó iskolákba járt, jó képzést kapott, görögül és latinul idôsebb 
korában is élvezettel tudta olvasni a klasszikusokat, a polgá-
ri családban az idegen nyelvek ismerete természetes módon 
hozzátartozott a jólneveltséghez, beszélt olaszul, franciául, an-
golul, németül. Jól zongorázott a gödöllôi mûteremben lévô 
Bechstein-zongorán, Bach, Mozart, Sibelius voltak a kedvencei. 
Vasárnaponként zenedélutánok voltak a mûteremben, melyeken 
idônként fôvárosi zenészek is szerepeltek. Emellett rendszere-
sen sportolt, vívott, Olaszországban is vívóórákat vett, itthon 
pedig bajnokságot nyert tôrvívásban, úszott, síelt. Adott a testi-
lelki egészségre.178 Legkedvesebb olvasmánya Dante, a Biblia és 
a népköltészet volt. Ezenkívül Cennino Cennini Libro dell’Arte 

címû könyve, melyben Körösfôi a nedves falra festés, az alfresco-eljárás titkát találta meg. 
Cennini ismeretlen, igénytelen festô volt, ez az egyetlen mûve, melyben naiv módon ma-
gyarázza mesterségének a 20. századra teljesen kiveszett technikai fogásait. Körösfôinek 

175 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1917. júl. 26. OSzK Kézirattár KKA-

Hk 16. doc.

176 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1917. júl. OSzK Kézirattár 1955.50.

177 GVM TD 2005.14.1. és ld. még Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1918. ápr. 30. 

OSzK Kézirattár 1955.50. 

178 Nagy Sándor: Életünk Körösfôi-Kriesch Aladárral. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 7. Gödöllô, 2005. 20., 

24., 27.
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az ember, amennyiben magát elválaszthatatlanul egynek érzi a Mindenséggel. Az az em-
ber, aki mindezeket átérezte, felgondolta s kimondotta – Ruskin volt.”189 Körösfôi volt a 
mûvésztelep ideológusa, ô hirdetett programot, írt mûvészi hitvallást. Írásaiból egy ko-
herens világkép bontakozik ki, melytôl nem tért el élete végéig, ugyanazok az alapelvek 
jelennek meg valamennyi mûvészetelméleti írásában. A forma nem számít, a tartalom a 
lényeg, a mûvészeknek saját koruknak megfelelô szimbólumot kell találniuk. Körösfôi 
alapvetôen vallásos lélek volt, és ez határozta meg mûvészetfelfogását. A vallást úgy fogta 
föl, mint az egyén viszonyát az összességhez. „Vallásunk a frigyszekrény, amelybe világ-
felfogásunk van letéve, s ezt a frigyszekrényt borítja be aranyával, rakja ki drága köveivel 
minden igaz mûvészet. (…) Minden igaz mûvészet elôször is templomot emel istenének. 
S ez az épület hulladékaiból aztán még oly bôségesen táplálta mûvészi eledellel az egyes 
embert, valamint Krisztus urunk az ötezret a pusztában.(…) Értsük meg tehát még egy-
szer feleim, ezt az egyet: nem az az értékes mûvészet, amely csak az enyém vagy csak a 
tied – igazán értékes és fenséges csak az a mûvészet, amely mindnyájunké.”190 Ezekhez az 
elvekhez élete végéig hû maradt. Halála elôtt nem sokkal írta egy levelében Harsányi Kál-
mánnak az emberi sebezhetôséggel kapcsolatban: „Amit erre nézve magamnak életide-
álul állítottam, a következô: lehetôleg oda nem engedni az embereket – annak a büszke 
tudatában, hogy igazi értékemet úgyis az Istenhez való viszonyom, annak minden reláci-
óját véve, szabja meg.”191 Ezt a mély vallásosságát erôsíti meg egyik versének részlete is: 

Az örök tûznek titkát, 
Melyet szívem legmélyén
Istennek keze gyújtott,
Rettegve ôrzöm…192

Hitvallását vallásos emelkedettség jellemzi, az elsô nyelvemlékünk, a Halotti beszéd 
fordulataival szólal meg. Az ünnepélyes, választékos, méltóságteljes szóhasználat általá-
ban jellemzô az írásaira, s ez összhangban van az elmélet tartalmi jellemzôivel. Szeret 
bibliai, egyházi, vallási hasonlatokat használni. „Magunkat szeretjük akkor, ha tisztán 
élünk, ha hallgatunk a bennünk élô mennyei szózatra.”193 A népmûvészettel kapcsolatban 
írja, az a feladat, hogy „Mózesként megmutassuk neki [a népnek] az Ígéret földjét…” és 
az apostoli szerep, az „apostoloskodás” is gyakran visszatérô motívum írásaiban.194 Ami-

189 Kriesch Aladár: Ruskinrôl s az angol praerafaelitákról. Bp. 1905. 6–7. 

190 Kriesch Aladár: Hitvallásunk. Mûvészi Ipar, 1905. 1. sz. 7.

191 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Budakeszi Szanatórium, 1920. máj. 7. OSzK 

Kézirattár KKA-HK 23. doc.

192 Idézi Nagy Sándor: Emlékbeszéd Körösfôi-Kriesch Aladárról. Magyar Iparmûvészet, 1922. 5–7. sz. 41.

193 Körösfôi-Kriesch Aladár: Mûvészi programm. Magyar Iparmûvészet, 1909. 1. sz.

194 Kriesch Aladár: A magyar nép mûvészetének jövôje. Népmûvelés. 1906. 1–2. sz. 159–165. 

Magyarországon, ötven évvel mûködésük után? Geöcze Sarolta kiadott egy könyvet 
1903-ban Ruskin élete és munkássága címmel. Az elsô hetven oldalon bemutatja Ruskin 
életrajzát és ismerteti munkásságát. A könyv további részében pedig kivonatosan közli 
Ruskin mûvészeti írásait, háromnegyed részében eredeti idézetekkel, illetve azok magyar 
fordításával. Nem tudjuk, hogy Kriesch Aladár ismerte-e, használta-e ezt a munkát. Maga 
is tudott olyan jól angolul, hogy eredetiben ismerkedett meg az angol szerzôkkel. Ô maga 
fordította le azokat a részeket, amelyeket magyar fordításban közöl könyvében az egyes 
szerzôktôl, beleértve az irodalmi munkásságukat taglaló részben a versfordításokat is, 
amelyeket nyersfordításnak kell tekintenünk.

Babits Mihály könyvtárában megvolt Dante Gabriel Rossetti Balladák és szonettek 
címû könyve, Ruskin mûve, a Firenzei reggelek, és 1909–1910-ben a költô elôfizetôje 
volt a preraffaelita The Studionak, amelybe Körösfôi is publikált.184 Rossetti hatott is a 
fiatal Babits lírájára.185 A Csipkerózsa címû versének motívumról motívumra azonosít-
ható képzômûvészeti forrása Edward Burne-Jones azonos címû festménye volt.186 Ter-
mészetesen Babits a saját könyvében, Az európai irodalom történetében külön fejezetet 
szentelt a mozgalomnak és Ruskinnak, aki Babits szerint szociális alapon vágyott vissza 
a középkorba, és aki „Mûkritikusból hamarosan szónok és apostol lett…”187 Ignotus a 
preraffaelita mozgalom ellentmondásosságára világított rá. Ruskinék a középkorba, a 
naiv mûvészetekhez akartak visszatérni, amelyekben csak tudás volt, de nem tudákos-
ság. Holott a preraffaelitáknak ez a visszatérési programja éppoly tudatos és a naivitást 
nélkülözô, mint a reneszánsznak az a módja, ahogy az antik mintákat követte. Mûvi és 
hamis azt a látszatot kelteni, mintha ôk is ugyanolyan naivak, ôszinték és együgyûek 
tudnának lenni, mint amilyenek a Raffaello elôtti kollégáik voltak.188 

Kriesch Aladár könyvében, amelyben ismerteti a preraffaeliták tevékenységét, termé-
szetesen azt emeli ki, amit ô fontosnak és saját tevékenységébe beépíthetônek tart az 
ötven évvel azelôtti mozgalomból. „És ekkor eléáll egy ember, egy próféta, egy látnok, 
és kijelenti, hogy a mûvészet – itt már nemcsak képzômûvészetekrôl van szó – az az 
égnek meredô útmutató, lobogó fáklya és világító torony, melynek fénye világítja be az 
emberiség útját a boldogság és a megismerés felé. (…) az ember mûvészi munkálkodá-
sa hasonmása kicsinyben a nagy természet organizáló tevékenységének. A legpozitívabb 
materializmus korában, midôn az egyszerû sejt megtalálhatása által az élet problémáját 
megoldottnak vélték, ô nyugodtan elôáll, és valamint Mózes a Sinai hegyérôl lehozza kôbe 
rovott tízparancsolatát, Ô is kijelenti, mire ôt jelenésszerûen az alpesek s a Mont-Blanc 
tanították, hogy »Az emberi élet célja – az Istenség szemlélése«. Azaz: annyiban ember 

184 Sipos Lajos: Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók. Magyar Tudomány, 2005. 12. sz. 1617.

185 Szerb Antal: A magyar irodalom története. Bp. 1978. 513.

186 Rába György: Babits Mihály. Bp. 1983. Nagy magyar írók. 58., 66.

187 Babits Mihály: Az európai irodalom története. Bp. 1979. 378.

188 Ignotus: Dante Gabriel Rossetti centenáriumára. Nyugat, 1928. 9. sz. 
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Toroczkai Wigand Ede járt oda gyakran rajzolni, gyûjteni, Wigand Ede az elônevét is 
onnan vette. Az azonban csak másodlagos – mondja Kriesch –, hogy milyen elemekbôl 
tevôdött össze az adott népmûvészet, a törvény a lényeges, az az eleven erô, amivel min-
den kívülrôl jövô megnyilatkozást a maga képére formál. Ez mutatja életrevalóságát, 
hogy mindent magába tudott olvasztani.197 

Mi jellemzi a magyar népmûvészetet?
Szociális eredetû. Kriesch Aladár több cikkében kiemeli a népmûvészet szociális ere-

detét, rámutat, hogy az összetartozás és egymásra utaltság érzése hozta létre ezt a fajta 
mûvészetet. Ez különösen akkor derül ki, ha szembeállítjuk a népmûvészet produktuma-
it a gyáripar termékeivel. Kriesch a gyáripar személytelenségével szemben a népmûvészet 
személyes jellegét hangsúlyozza: a népi mester ismeri a megrendelôjét, testvére, rokona 
vagy egyszerûen falubeli ismerôse az, aki megrendeli tôle a háztetôt vagy az asztalt, s a 
mester felelôsséget érez azért, hogy jól végezze el az adott munkát, mert becsülete, jó 
szakmai hírneve függ tôle. Ugyanezt hangsúlyozza a göcseji házakról írva Nagy Sándor 
is, aki mindössze két cikket írt a népmûvészet témakörében.198 A szecesszió individuáli-
sabb társadalmat szeretett volna, a gödöllôi mûvészek is a személyes viszonyt dicsérik a 
népmûvészetben a gyáripar személytelenségével szemben.

A népmûvészet célirányos, céltudatos: az élet és az egyén szükségleteivel teljesen azo-
nos, a célnak megfelelô dolgokat állít elô, becsületesen, hivalkodás nélkül. A népmûvészet 
termékei magukon viselik William Morris nagy mondásának a jellegét, amelyet Kriesch 
Aladár elôszeretettel és gyakran idézett: „A mûvészet a munka közben érzett gyönyörnek 
a kifejezése.” Nagy Sándor is a célszerûséget emeli ki a göcseji házaknál: „Se vonal, se 
homlokzat kérdése nem fontos, mint ahogy azt a modern irány hajszolná, hanem a cél, 
amit szolgál. Ha ezt megoldottuk, akkor amazok úgy is benne lesznek, mint a fecske 
testében a végtelen finom vonal.” A mezei munkával foglalkozó emberek igényeihez iga-
zodik ezeknek a házaknak az alaprajza, s nagyon jól van elgondolva.199

„A népmûvészet anyagszerû,”200 tehát a készítô alkalmazkodik a különbözô anyagok 
struktúrájához, fizikai tulajdonságaihoz, mert ô maga faragja a követ, fát, szövi a textilt, 
fonja a gyapjút, tehát van módja megismerni az anyagot, amit aztán felhasznál. 

197 Kriesch Aladár: Mi is hát a kalotaszegi mûvészet? Magyar Iparmûvészet, 1903. 253.

198 Nagy Sándor: Dunántúli faoszlopok. Magyar Iparmûvészet, 1903. 228–233., A göcseji házakhoz. 

Mûvészet, 1915. 255–261. „Visszaidézem emlékemben az apró, színes fácskákból összerakott homlokzatú 

milejegyházszögi (Zala m. Göcsej) házacskát s fájdalommal gondolom el, hogy nincs paraszt, aki ráérne 

kivárni, nincs ács, aki ráérne elkészíteni manapság egy ilyen házacskát, pedig alig negyven éve, hogy az 

készült. (…) A közölt milejegyházszögi házacska homlokzata úgy készülhetett, hogy »A komám becsület-

tel beígért, még az ôszre egy akó bort is ád, hát meg is csinálom neki, hogy akárki megnézheti…«”

199 Nagy Sándor: A göcseji házakhoz. Mûvészet, 1915. 257., 261.

200 Körösfôi K. Aladár: A népmûvészetrôl. Magyar Iparmûvészet, 1913. 352. 

kor azt hirdeti, hogy a mûvészetnek a közt kell szolgálnia és nem az egyént, akkor nagyon 
hasonlót állít, mint Ruskin, aki a középkori templomépületekben erkölcsi és társadal-
mi értékeket fedezett fel, a mesterember szabadságát, a kézi munka felsôbbrendûségét a 
gépi munka fölött. Körösfôi szeretett volna hidat építeni, harmóniát teremteni az élet és 
a mûvészet között. Vallási felfogásából eredt, hogy az Istenhez, a mindenséghez mérte 
magát, nem a kortársaihoz, úgy gondolta, hogy a saját maga által felállított mérce szerint 
kell mûködnie. Ehhez képest nem voltak kis ügyek és nagy ügyek, mindent egyformán 
fontosnak tartott, egy használati tárgyat ugyanúgy tudott becsülni, mint egy monumen-
tális alkotást, és egy képkeret dekorálására is ugyanolyan nagy energiákat fordított, mint 
egy freskó megfestésére. Fontosnak tartotta az ôsi szimbólumok közösségteremtô és 
összefogó erejét.195 A Raffaello elôtti korban, azaz a középkorban, amelyben eszményre 
talált, a lényeget nézte, azt, hogy akkor még összhang volt az élet és a mûvészet között. 
A mûvészet nem úri passzió volt, hanem az élet velejárója, a mindennapi szükségletekbôl 
fakadt, azzal összhangban jött létre. Ugyanezt csodálta a népmûvészetben.

A népmûvészetrôl és az iparmûvészetrôl írta a legtöbb cikket. 
Az iparmûvészetrôl írt cikkeiben gyakran emlegeti a dilettantizmust. A modern 

iparmûvészetet a magyarok a németektôl vették át, s ennek nyomai meglátszanak, német 
alapra magyaros stílust raknak, s aztán ebbôl osztrák-magyar katyvasz lesz. Szerinte a 
népmûvészet lelkét, lényegét kell megismerni, nem pedig a külsejét, a mázt. A gödöllôi 
mûvésztelep munkásságában fontos szerepet játszott a népmûvészet. A preraffaeliták által 
keresett primitív mûvészetet ôk a magyar népmûvészetben találták meg. Ebben a témában 
is Körösfôi volt az elméletalkotó, ô fogalmazta meg a gödöllôiek népmûvészetszemléletét 
a Mit jelent hát a kalotaszegi mûvészet? (1903), A magyar nép mûvészetének jövôje 
(1906), Mûvészet és mûvelôdés (1906), Gallén-Kalela Axeli mûvészetérôl – vagy: a nagy 
passzióról és az ôsi szimbólumok jelentôségérôl (1908) és A kalotaszegi varrottas (1916) 
címû írásaiban.196 

A népmûvészet felfedezésének okát az elmúlt évszázad kultúrtörténetében kell ke-
resni, állítja Kriesch. Két dolog miatt érdemel figyelmet a népmûvészet: 1. néhány 
alapvetô mûvészi elvnek a legharmonikusabb, legtisztább képviselôje, megtestesítôje, 2. 
határozott nemzeti jelleggel, faji zamattal bír. A tapasztalat azt mutatja, hogy a faji jel-
leg határoz meg minden kultúrát. A faji jelzôt a szociális-etnográfiai kifejezés korabeli 
megfelelôjeként használja Kriesch. A faji jelleg meghatározó voltát hangsúlyozza annak 
ellenére, hogy pontosan tudja: a magyar népmûvészetbe sok idegen elem keveredett az 
idôk folyamán. Erre legjobb példa a torockói népmûvészet, amit nagyon kedveltek a 
gödöllôi mûvésztelep tagjai, Körösfôi-Kriesch Aladáron kívül Undi (Springholz) Mariska, 

195 Körösfôi-Kriesch Aladár: Gallén-Kalela Axeli mûvészetérôl – vagy: a nagy passzióról és az ôsi 

szimbolumok jelentôségérôl. Mûvészet, 1908. 190–193.

196 Magyar Iparmûvészet, 1903. 250–256., Népmûvelés I., 1906. 1–2. sz. 159–165., Mûvészi Ipar, 1906/1. 

3., Mûvészet, 1908. 190–193., Magyar Iparmûvészet, 1913. 351–355., Magyar Iparmûvészet, 1916. 151–152. 
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eltûnik, megszûnik. Legfeljebb annyit tehet a társadalom, hogy olyan gazdasági és tár-
sadalmi viszonyokat teremt a parasztoknak, amelyek között lesz erejük és kedvük új 
népmûvészetet létrehozni maguknak a régi folytatásaképpen. És mi a modern mûvészek 
feladata, teendôje az eltûnni készülô népmûvészettel kapcsolatban? Kriesch nagyon ha-
tározottan leszögezi, hogy ôk nem akarják másolni, nem akarják utánozni, nem akarják 
folytatni a népmûvészetet, ez hazugság és bûn volna. „A népmûvészet a mienkétôl na-
gyon elütô szükségleteket elégített ki s formanyelve nem a mi lelkünkbôl fakadt, a mi 
mûvészetünk tehát nem lehet egyszerû folytatása neki.”205 Módszerre taníthatja viszont a 
mûvészeket, hogyan kell egy mûvészi feladatot megoldani, és formakincse gazdagíthatja, 
megtermékenyítheti a mai mûvészek formakészletét. Kriesch szerint ilyen értelemben 
tanítómester a népmûvészet a modern kor embere számára. 

Az ô kultúrmissziójuknak az a lényege, hogy tudatosítsák nemcsak a mûvelt réte-
gekben, de a parasztságban, a népmûvészet létrehozójában is, hogy ma még fellelhetôek 
a népmûvészet értékei, termékei, amelyek jelentôs formai értékeket hordoznak. Má-
sodszor meg kell értetniük az emberekkel, hogy az ilyen stílusban készült tárgyaknak 
értékük van, ezek szépek, ritkák, kincset érnek. Arra kell nevelni az embereket, hogy 
becsüljék, szeressék, óvják, ôrizzék ezt a tárgyi 
kultúrát. Mózesként mutassuk meg a népnek az 
Igéret földjét – írta a frissen induló Népmívelés 
címû lapban. „Ezzel az apostoloskodásunkkal 
csak az lehet a célunk, hogy az öntudatra ébredt 
mai nemzedék lelke minél jobban termékenyül-
jön meg ettôl az elmulandó mûvészettôl, annak 
elemeit és törvényeit szívja fel magába s így az 
azokban rejlô eleven életet az utókor számára 
megmentve, azt majdan egy újabb kultúra igé-
nyeinek megfelelôleg, de éppoly ékes és jellegze-
tes köntösben bocsássa ismét világgá.”206 E fel-
adat megvalósításához fontos eszköz lehet a rajz-
tanítás, a mûvészeti nevelés, de a közmûvelôdés 
is, amit Körösfôi-Kriesch Aladár mûvelt például 
ilyen cikkek írásával. 

Krieschék népmûvészetfelfogása egészen más 
volt, mint a hivatalos, történeti szemléletû nép-
mítosz, amit Koronghi Lippich Elek, Malonyay 
Dezsô képviselt. A hivatalos ideológia célnak 
tekintette a magyarságot, s a népmûvészetben 

205 Körösfôi K. Aladár: A népmûvészetrôl. Magyar Iparmûvészet, 1913. 355. 

206 A magyar nép mûvészetének jövôje. Népmívelés, 1906/1. 162.

„A népmûvészet elôkelôen dekoratív,”201 a tárgy elôállítója megadja a munkadarabnak 
azt, ami jár neki, a megélhetés kényszere nem sietteti, semmi sem akadályozza ôt kép-
zeletének mûködésében. Kriesch remek, egyedi és eredeti megfigyeléseit hozza fel pél-
dának mondanivalójának igazolására: például a kalotaszegi mûvészet nagyszabású voltát 
jelzi, hogy nemcsak a mindennapi élet szükségleteire terjedt ki, hanem „az emberi lélek 
legmagasabb szárnyalású mûveire: a templomra is”.202 Az egyszerû parasztács-emberek 
által készített templomok konstrukciójának egyszerûsége és ötletessége a szakemberek 
érdeklôdésére is méltán számíthat. Vagy hogy a kalotaszegi nôi viselet nemcsak festôi, 
hanem architektonikus is, azaz vonalaiban, szabásában követi az emberi test tagolását, 
formáját. „Ezt a costume-öt még az antik görög sem találta volna barbárnak” – kiált fel 
elragadtatottan. Majd érzékletes leírását adja a nôi viseletnek: „Figyeljük meg, hogy mint 
simul az ing a törzs idomaihoz, s miképpen vannak az ujjak beillesztve, jelezve a karok 
különállását a testtôl! Mily gyönyörû lesz ennek következtében a karnak minden mozdu-
lata. Az elöl felhajtott szoknya, a «muszuly», lendületes vonalában miképpen adja meg 
a medence rajzát, a szoknyák sokasága nem csinál felfordított tölcsért a nôbôl, hanem a 
lábak mentén leomolva, harmonikusan zárja be a silhouette-et, míg a piros csizma meg-
adja a keleties nuance-ot az egész viseletnek.”203 Elméleti fejtegetéseit ezek a tapasztalati 
megfigyelések még hitelesebbé teszik, jól érvelnek megállapításai mellett.

Autochton jellegû. A parasztok évszázadokon át ugyanolyan körülmények között él-
tek, életmódjukban, körülményeikben alig változott valami, így a mûvészetük is állan-
dó, ugyanazon a formanyelven beszél, s „ez a modern, elnemzetietlenedett világpolgár 
elôtt csak újabb bájt kölcsönöz neki” – jegyzi meg Kriesch. A kalotaszegi népmûvészet 
autochton jellegét, örök idôktôl való létezését sugallja Ady Endre A Kalota partján 
(1914) címû verse is.

Mit kezdjen a népmûvészettel a modern mûvész?
A kultúra alap fokmérôje az, állítja Kriesch, hogy hogyan tartja fenn a folytonossá-

got, hogyan örökíti apáról fiúra. „És mondhatom, egy nép kultúrképességének éppen 
az a legbiztosabb fokmérôje, hogy mennyire érzi át a munka egyik generációról a má-
sikra való folytonosságának a lehetôségét.” A Gallén-Kalela Axeli mûvészetérôl címû 
cikkében arról ír, hogy a magyarság ezer évvel ezelôtt a kereszténység kedvéért lemon-
dott ôsi szimbólumairól, s most nincs egy olyan, az ôsi faj lényegét hordozó nagy míto-
szunk, mint a finneknek a Kalevala. Ugyanezt állítja Wigand Ede az Öreg csillagok címû 
könyvének bevezetôjében: „Nomádkorunk regeköltészetét a kereszténység némítá el s 
alakulóban levô népéposzunkat tudákos, krónikás józanság fojtá meg.”204 Körösfôinek 
nincsenek illúziói a népmûvészet jövôjét illetôen, törvényszerû, hogy ez a mûvészet 

201 Uo. 352.

202 Kriesch Aladár: Mit jelent hát a kalotaszegi mûvészet? Magyar Iparmûvészet, 1903. 253.

203 Uo. 255.

204 Toroczkai Wigand Ede: Öreg csillagok. Bp., 1916. 13. 
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gez ô is kulturális munkát, amikor a gödöllôi szövôlányokat nemcsak arra tanítja meg, 
hogy miként kell az öltôfonalat a láncfonalba kapcsolni, hanem arra is, hogy miként 
kell egy színeiben és vonalaiban harmonikus, azaz mûvészi szônyeget elôállítani. Az így 
elôállított szônyegek képezik a hidat a kihalásra ítélt népi mûvészet és a kialakulóban 
lévô új mûvészet között.208 Kriesch Aladár és a gödöllôiek sok ilyen hidat építettek fel. 

Nemcsak mûvészetelméleti cikkeket írt, de naplókat és verseket is. 1911-ben Nagy 
Sándorral együtt Görögországban járt, útjukról naplót vezetett.209 Nyitott és éles szemû 
megfigyelô volt. Az utazás alatt, a friss élmények hatása alatt születtek a napló-feljegy-
zések. Nagy Sándor késôbb leírja, hogy ôt akkor nagyon bosszantotta a naplóírás, mert 
Körösfôi mindenhonnan elkésett, nem hagyta ôt aludni, de aztán amikor a visszaem-
lékezéseit írta közös életükrôl, nagyon örült, hogy a napló segítségével idézheti föl az 
akkori utazást. „…Aladár naplót vezetett, akkor azt kellett hinnem, hogy egyenesen az 
én bosszantásomra, mert mindig olyankor ült neki, amikor lefeküdtünk, amikor fel kel-
lett volna kelni, mikor ebédre csengettek, mikorra elígérkeztünk valahova, amikor már 
nyergelve vártak Peloponészosz büszke paripái, a nagyfülû öszvérek. A mindig rosszkor 
jött ihletért mindig zsörtölôdtem, most pedig mennyire örülök, hogy megvan a napló.”210

Több helyen költôien fogalmazta meg benyomásait útinaplójában: „És mit mondjak 
rólad, hogy szóljak hozzád, tenger te, én tengerem! Te örökké változandó s mégis az 
örökkévalóságnak földi szimbóluma. Ki visszaadod az égnek a ragyogó napfényt s méhed-
ben a nagy setétségek titkát hordozod! Ki elringatod habjaid közt nemcsak az elfáradt tes-
tet, de békét, nyugalmat kínálsz a lélek kínzó, kiáltó szenvedélyének is! Mit tükröz fénylô 
felületed? Az eget – tennmagadat-e – vagy az én végtelen sóvárgó lelkemet? Vigaszt hord 
vigaszra hullámaid minden csobbanása s isteni követségnek lehelete terjeng széjjel vizeid 
fölületén. Könny szökik szemembe, s fáklyaként lobog fel a szeretet szívemben. Fejemet 
lehajtva, alázattal kérdem: Istenem, mivel érdemlem, hogy így belém világítottál?!”211 Gö-
rögországi megfigyelései is összhangban vannak mûvészeti elveivel, a görög kultúrában 
is a vallásnak mint közösségformáló erônek a fontosságát veszi észre. „Úgy Delphi, mint 
Olympia is azok a helyek voltak, ahol a görögök, minden belháborúskodás dacára, a nagy 
közösséget ápolták. Ápolták tervszerûen, nagy ösztön, sugallat által vezetve. A kapocs itt 
is, mint mindenütt, a vallás volt. A vallás, a nagy életszimbólumok közössége tartotta 
ôket össze. És el lehet mondani, hogy nemcsak ôket magukat, de épületeik minden kövét 
is! Kihalván belôlük az élet, a hit – nincsen vaskapocs, nincsen vakolat vagy más durva 
anyag, amely széthullásukat megakadályozhatná!”212

208 Uo. 3.

209 Az eredeti napló magántulajdonban van. Megjelent: Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók. Bev., s. a. r., 

jegyz. Csokonai-Illés Sándor. Bp. 2003.

210 Nagy Sándor: Életünk Körösfôi-Kriesch Aladárral, i. m. 138. 

211 Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók, i. m. 25.

212 Uo. 43.

rejlô etnikai, faji specifikumokra helyezte a hang-
súlyt, Krieschék pedig tisztán esztétikai alapon 
közelítettek a népmûvészethez, egyszerû, tisz-
ta, átlátható mûvészetformáló elveit tartották 
megôrzendônek és mintának. A népmûvészet 
megmentésének ilyen esztétizáló kultúrmissziója 
található Kriesch írásaiban is és mûveiben is. Bár 
a gödöllôiek népmûvészetszemlélete különbözött 
a hivatalos felfogástól, ennek ellenére Krieschék 
nem határolódtak el a Lippich képviselte ideoló-
giától, mert az nem veszélyeztette a saját felfo-
gásukat és az elhatárolódás nem állt érdekükben. 
A népmûvészetben megtalált díszítômûvészet, 
az ornamentális szemlélet elismerésében és 
dicsôítésében talált egymásra a hivatalos kultúr-
politika és a gödöllôi kolónia. A találkozás köl-
csönös megelégedésére szolgált mindkét félnek, 
a hivatalos kultúrpolitika felhasználta új elméle-
téhez a gödöllôiek tevékenységét, azok meg nagy 
megbízatásokhoz, jelentôs munkákhoz jutottak e 
kapcsolat révén. Bár a gödöllôiek munkásságának 

késôbbi megítélésében negatív szerepet játszott ez a felhôtlen kapcsolat a hivatalos szer-
vekkel, noha Körösfôi-Kriesch Aladárnak a népmûvészettel kapcsolatos írásaiban semmi-
lyen elvi engedmény, kompromisszum nem fedezhetô fel, kizárólag az öntörvényû mûvész 
felfogása, nézete fogalmazódik meg. 

Körösfôi-Kriesch Aladár teljesen európai, modern módon gondolkozott a népmûvészet 
szerepérôl a 20. század elején. Véleménye szerint Magyarország egy új kulturális fázis 
elôtt áll, a nemzet fennmaradása attól függ, hogy képes-e eleven, élô, nemzeti kultúrát 
produkálni. Szemlélete mentes minden nacionalizmustól, a magyar kultúrát nem állítja 
szembe más népek kultúrájával, nem gondolja azt, hogy a magyar kultúra magasabb 
rendû lenne, mint a többi nép kultúrája, de fontos szerinte, hogy a nemzeti kultúrának 
egyéni színezete, íze, zamata, tendenciája legyen. „A fajok eme egyéni kultúrái azután 
az emberiség nagy kultúrájának harmóniájába olvadnak össze.”207 A magyar mûvészek 
feladata, hogy a régi helyett az új kultúrának megfelelô új mûvészetet adjanak úgy, hogy 
ugyanakkor megôrizzenek a régibôl annyit, amennyit lehet. Példának azt hozza fel, hogy 
amikor a svéd zsidó családból származó, iskoláit Franciaországban végzô Belmonte Leo 
a gödöllôi szövômûhelyben elkészítette az elsô magyar gobelint, akkor egy darab nem-
zetközi kultúrát hozott ebbe az országba. Kriesch úgy véli, hogy ugyanilyen módon vé-

207 Kriesch Aladár: Mûvészet és mûvelôdés. Mûvészi Ipar, 1906/1. 3. 
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Körösfôi-Kriesch Aladár és Nagy Sándor 

illusztrációja Koronghi Lippich Elek 

verseskötetéhez, 1903



Amint az idôk méhe kívánja –
És élet fakad nyomában.
És a nép issza a földszagú,
Kalásztermelô, vízcsörgésû
Tiszta, egyszerû szót!

Ti meg csak verjétek ki
Onyxszal, drágagyönggyel
A frigyszekrényt, az ékszeres ládát,
Amelyben az élet titkát ôrzitek
És nyitogassátok závárját
Aranyszakállas kulccsal,
Kezeteknek iszonyú mívét 
Csendesen csudálván.216

Állandó metaforája, mely több írásában is szerepel, a bibliai frigyszekrény, amelyben 
az ótestamentum szerint a zsidók a tízparancsolatot tartalmazó két kôtáblát ôrizték, 
olyan tárgy, mely Isten jelenlétét tanúsítja. A frigyszekrény tartalmazza mindazt, ami 
fontos, ami lényeges az életben, amire vigyázni kell, amit óvni szükséges, és a mûvészet 
ezt tudatosítja, és ezt cizellálja. A mûvésznek ez a feladata, bármit hoz az „idôk méhe”. 

Utolsó leveleiben, melyeket Harsányi Kálmánnak írt Gödöllôrôl, majd Budakeszirôl, a 
szanatóriumból, olvasnivaló könyveket kért, egy regényt, egy jó angol könyvet. Arra kérte 
barátját, hogy írásait helyezze el valamelyik lapban, mert ô folyamatosan ágyhoz van köt-
ve. A trianoni békeszerzôdés elôkészítésének idôszakában Arany János balladai stílusában 
írt verset Testvéreimhez címmel: 

Száj néma maradjon
Szív, lélek összeforrjon,
Kéz ökölbe szoruljon,
Száj néma maradjon!

……………………….

Tündöklô tetemét,
Alabástrom testét
Szép magyar hazámnak
Földre terítették,

216 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1920. febr. 15. OSzK Kézirattár KKA-

HK 19. doc.

1918 tavaszán hadifestôként egy bô hónapot töltött a harctéren, ott született Harc-
téri naplója, amely meglehetôsen szûkszavú, rajzokkal tarkított, dokumentatív jellegû.213

Különösen sok verset és levelet írt 1920-ban, amikor ágynak döntötte a betegség. 
Olyan új oldaláról mutatják meg ezek a levelek, amelyeket eddig nem nagyon ismertünk, 
vall például az íráshoz való viszonyáról. Egyik levele szerint eddigi életében legalább két-
három kötetre való verset írt már, többnyire bánatában fordult ehhez a mûfajhoz, de nem 
tette el ôket.214 „Kedves barátom! Itt küldök Neked két írást, amelyek talán egészen má-
sok lesznek, mint amilyeneket tôlem vársz. Viszont teljesen szabad a kezed velük szem-
ben. Annak köszönheted ôket, hogy jan. 1-e óta az ágyat nyomom, s néha az éjjeli órákat 
is ébren töltve, bôven volt alkalmam elmémet hánytorgatnom. Különben úgy vagyok 
ezzel az írással, mint a morfiummal: csak akkor élek vele, mikor már a lélek sehogyan 
sem bírja el fájdalmát. Így hát az írások gazdájukkal szemben teljesen megtették köte-
lességüket – s a többi, ami történik velük, már nem olyan fontos. – Légy hát kemény és 
elfogulatlan ítélô bíró. – Szerettem volna Néked még egy verset elküldeni, amely a Turáni 
átokról szólt – ezelôtt 12 évvel írtam, mikor 20 évi távollét után a mohamedán kiállítás 
alkalmával ismét megfordultam Münchenben, s ámulva láttam, hogy a céltudatos, alapos 
és kitartó munka ez idô alatt mit eredményezett – akkor mindjárt elsô este tört belôlem 
elô – de a temérdek sok skicckönyveimet hiába lapoztam át, egyelôre nem tudtam meg-
találni. Pedig szörnyen »aktuális« volna!”215 Egy másik – ugyancsak Harsányi Kálmánnak 
írott – levelében számadást végez, összegzi életét. „Egész titokban megvallom Néked azt 
is, hogy ha mûvészibb korban születek, amikor milliók kényszerítô vágya fakaszt igazán 
nagyszabású alkotásokat – valószínûleg nem kellett volna ilyen »sokoldalú«-nak lennem! 
A magamba szállás óráiban nem is nevezhetem magam másnak, mint: vén dilettáns-
nak! – Nem mûvésztársaim elôtt, nem, mert ôk sem tudnak többet, mint én, de ha úgy 
egymagamban az istenség s a legmélyebb mélységek elôtt állok – akkor csakugyan nem 
mondhatok mást!” Végül mellékel a levélhez egy verset, amelyet nem publikálásra szán, 
de feltételezi, hogy Harsányit érdekli. A vers címe: A „Nyugat” embereihez, 1920. február 
1-jén írta Gödöllôn, A vers egy részlete:

De kelet felôl kél a fergeteg,
Bömbölve, tördelve közeleg.
A pusztában a próféta szava hallik
Gerelysüvítésként, buzogánycsapásként
Szaporán és lomhán,

213 Uo. 57–78. Az eredeti napló magántulajdonban van.

214 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1920. febr. 26. OSzK Kézirattár KKA-

HK 20. doc.

215 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1920. jan. 11. OSzK Kézirattár KKA-

HK 18. doc.
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Ne azt a halált add,
Amidôn a rôt, megôrölt hamu
Lassú, biztos permetezéssel
Hull, hull – s elborítja, eltemeti
A lélek izzó zsarátnokát,
S az folyton fuldokolva
Nem talál fel többé Istenéhez –

S oly halált se adj nekem,
Ahol a lélek, mint sebzett galamb
A nagy ismeretlentôl bûvölten megdermedve
A kapu elôtt megtorpan –
S vad kétségbeeséssel
Bújik meg a test elnyûtt palástjának
Foszló redôi mögé –

És azt a halált se küldd nekem
Aki a kín torzulatában
Két egymást maró keselyût –
A testet és lelket sivó tusában
Egymásra uszítja –
Míg végül mind a kettô fáradtan földre hullva,
Mint halálos ellenségek szakadoznak széjjel.

És azt a halált se add nekem,
Amelynél a bárgyú elmúlásnak
Mind lassabb-lassabban pislogó mécsese
Tompa egykedvûségben, elhaló sercegésben
Egyszer – valamikor – véletlenül
Egy utolsót lobban – 
Nem!
Jutalmazz, Kegyelmesem!
Add meg nekem: hogy a két testvér
Végsô találkozásán a lélek
Fáradt öccsét homlokon csókolva
Kitárja karjait ujjongva
Örömittasan, diadallal
A mennyei, fényes glória felé
S ifjúi büszkeséggel omoljon
Oltalmazó kezeid szent árnyéka alá!

Kezére, lábára
A vasat ráverték,
Ennie nem adnak,
Nem adnak innia –

Kimondották reá
Orgyilkos hóhérok:
Legyen halál fia!
Legyen halál fia!217

A következô levelébôl megtudjuk, hogy ezt a verset februárban írta, és szeretné, ha 
Harsányi Kálmán megjelentetné valami „illô helyen”. „Azt hiszem, hogy kifejezi azt, amit 
akar, kötöttebb is a többinél, van benne fokozás – egyszóval az embereknek is talán jó 
lenne.”218 Az 1920 januárjában írott Fohász az igaz halálért címû versébôl kiderül, hogy 
felkészülten érte a halál.219 

Fohász az igaz halálért

Te, aki milliók gôzölgô vérét
Egy áldozati kehelybe egybe keverted
És az elkárhozott lelkek lángoszlopának
Lomhán gomolygó füstjét
Végig széjjel-teregetted a vonagló földön,
Hogy a fekete perje alatt elhaljon,
Elhulljon minden, ami élô
És azt se tudhassuk soha többé:
Vajon öröm-e az élet?
És jutalom a halál?

Hozzád fohászkodom
Kegyelmesem!
Ne a koldust, a rongyszegényest,
Az igaz halált add meg nekem!

217 Részletek a versbôl. – Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1920. márc. 16. 

OSzK Kézirattár KKA-HK 21. doc.

218 Körösfôi-Kriesch Aladár levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1920. ápr. 22. OSzK Kézirattár KKA-

HK 22. doc.

219 A vers eredeti kézirata GVM TD 2005.1.1. Megjelent a Vigiliában 1970. november 768–769. Ottó 

Ferenc közölte. 
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kat a kiállítás megnyitón.224 1925. 
szeptember 25-én a nagykôrösi 
Arany János Társaság tiszteletbeli 
tagjává választotta Nagy Sándort 
a magyar iparmûvészet területén 
szerzett érdemeiért.225 

Nagy Sándor leginkább illuszt-
rátorként volt jelen a korabeli iro-
dalmi életben, fôként pályája elején. 
Körösfôi is végzett ilyen jellegû 
munkát, például ô rajzolta Tolnai 
Lajos A báróné ténsasszony címû 
mûvének (1905) díszeit, melyhez 
Mikszáth Kálmán írt elôszót, de 
az ô munkásságában nem hang-
súlyos az illusztrálás. Körösfôi és 
Nagy Sándor fontos közös munkája Koronghi Lippich Elek verseskötetének illusztrálása 
1903-ban. Koronghi Lippich Elek (1862–1924) a gödöllôieket támogató minisztériumi 
osztályvezetô versei nem különösebben jelentôsek, de a két mûvész finom, érzékeny il-
lusztrációi maradandó érteket biztosítanak a kötetnek. A korabeli kritika is lelkesen üd-
vözölte a kiadványt, az elsô magyar mûvészi könyvnek nevezte és a hazai könyvmûvészet 
jelentôs állomásának. A díszes kivitelû borító, az elôzéklap, az iniciálék összhangban van-
nak a szecessziós szimbolikában dúskáló belsô díszekkel. A kritika Nagy Sándor ex-libri-
seit is a mûfaj remekeinek tartja.226 

Elek Artúr többször kért grafikát Nagy Sándortól újságok számára. 1924-ben a Min-
dent tudok. Az Újság hetilapjának címlapjára kért rajzot.227 1931. június 16-án a Nyu-
gatban jelent meg két tollrajza: Mistral a Julianban, ezen még régi szignó van, nem a 
Kriesch Laurával közös aláírás, és az NS monogram alatt „Paris” felirat, feltehetôen tehát 
egy régi, még a párizsi korszakából származó rajzot adott a Nyugatnak. A másik rajz 
címe: „Ippolito és Lionora novellájá”-hoz. Ez nem szignált. Két fiatal ember látható a 
rajzon, reneszánsz ruhában, mintha apródok lennének, fekszenek egy ágyon, nem lehet 
tudni, hogy fiúk-e vagy lányok és rejtélyes, talányos a kettejük közötti kapcsolat is. Min-
den valószínûség szerint ezekrôl a rajzokról tesz említést abban a levélfogalmazványban, 
amelyet Móricz Zsigmondnak írt. „Már jó két éve, hogy Elek Artúr két rajzot kért tôlem 

224 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1922. dec. 3. OSzK Kézirattár 1955.50. Egy rög-

tönzött Bolond Istók-illusztrációt mellékel a levélhez.

225 GVM TD 2005.20.1.

226 Lázár Béla: Egy könyvrôl, mely mûvészet. Magyar Iparmûvészet, 1904. 34. 

227 Elek Artúr levele Nagy Sándornak. Bp. 1924. dec. 9. GVM TD 2007.2.1.

nagy sándor (1869–1950) 
festômûvész

Nagy Sándor esténként felolvasott, eleinte csak a családjá-
nak, késôbb a szövômûhelyben dolgozó iparmûvészeknek és 
szövôlányoknak is. Közvetlenül fordította eredetibôl az olasz, 
francia, német nyelvû könyveket, az angol nyelvûeket fordí-
tásban olvasta. Lefordította Lev Tolsztoj Az életrôl címû mûvét 
(1911). Unokájának, Yvette Bowernak az összeállítása szerint 
egy átlagos magyar értelmiségi könyvtárával rendelkezett a 
mûvész házaspár, Nagy Sándor és Kriesch Laura, a legfonto-
sabb magyar költôk, írók mûvei ott voltak a könyvespolcon: Ady, 
Arany, Fazekas Mihály, Petôfi, Vörösmarty, Gárdonyi, Jókai, Mó-

ricz, Jósika Miklós, Madách, Mikszáth, Kemény Zsigmond, Kisfaludy Sándor és Károly, 
Herczeg Ferenctôl A Gyurkovics-sorozat és A kék róka, Vas Gereben, Csathó Kálmán, 
Vadnai Károlytól a Kis tündér, Gulácsy Iréntôl a Fekete vôlegények. Különösen kedvel-
ték a mûvésztelepen Zempléni Árpád költôt. „…elôször meg sem nézték az ismeretlenül 
küldött »Bosszú«-t. Késôbb sokat járt Gödöllôre, kabátgombra akasztott pici cukorka 
csomaggal. Nagy Laurának ô volt a költô ideál.”220 Irodalomban, zenében kedvelték az 
északi szerzôket (Ibsen, Strindberg, Sibelius). Ibsennek A vadkacsáját Nagy Sándor több-
ször használta motívumnak, például a Székely Bertalanról írott tanulmányában: „Ide 
járt be éveken át Székely Bertalan, ez volt a mûterme, mint az Ibseni »Vadkacsa« öreg 
Ekdaljának a padlása, ahol az egykori híres medvevadász házinyulakat tenyésztett és egy 
»vadkacsát«, hogy egyszer lelôhesse. Ez a vadkacsa volt a Léda hattyúja.”221 Máskor egy 
levélben utal rá: „Hát tulajdonképpen mire is ér rá az ember. A szétnyitott térkép itt van 
az asztalomon, s utazom, mint ahogy Egdal lövöldözte a padláson a vadkacsákat.”222

Nagy Sándor nemcsak a kolónián szerepelt felolvasásokkal, de elôadások tartására is 
felkérték és egyéb módon is kapcsolatot tartott az irodalmi élet szereplôivel. A Feminis-
ták Egyesületében például a nôi öltözködésrôl tartott elôadást Budapesten 1904. január 
21-én.223 A Céhbeliek Petôfi-kiállítást rendeztek a Nemzeti Szalonban 1922 decemberé-
ben. Nagy Sándor is a szervezôk és kiállítók között volt. Kérte barátait, Kozma Andort  
és Harsányi Kálmánt, hogy a Kisfaludy Társaság és író barátaik is képviseltessék magu-

220 Yvette Bower: Nagy Sándor által gyakran forgatott könyvek listája. Nagy Sándor barátai és ismerôsei. 

Kézirat. GVM A 99.97.1. 6.

221 Nagy Sándor: Székely Bertalan-emlékkiállítás. Klny. az Élet 1911. évf. 8–9. Bp. 1911. 

222 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllô, 1922. máj. 7. OSzK Kézirattár 1955.50.

223 A rendezvény meghívóját ld. GVM TD 2005.13.1.
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Nagy Sándor mûteremháza, tervezte: Medgyaszay István, 1906



1903. Nagy Sándorné rajzolta Ludvig Blanka 
Mesék picziknek és nagyoknak címû kötetének 
díszeit 1905-ben és közös munkájuk özv. Bá-
thory Nándorné Tündérvilág a Városligetben 
címû ifjúsági regényének díszítése 1916-ban.

Nagy Sándort irodalmi érdeklôdése, beállí-
tottsága természetes módon vitte az illusztrá-
ció felé.232 Sok könyv mûvészi díszítése fûzôdik 
a nevéhez, de ezek közül kettô jelentôs iroda-
lomtörténeti szempontból: az Ady- és a Komjá-
thy-illusztrációk. 

1906-ban jelent meg Ady Endre Új versek 
címû kötete, mely áttörést jelentett nemcsak 
a költô pályáján, de az egész magyar költé-
szetben, egy új hangú, zseniális költô lépett a 
nyilvánosság elé, s ezt a korszakalkotó kötetet 
Nagy Sándor illusztrálta. A borítót Falus Elek 
rajzolta s mindössze egy rajza van benne Nagy 
Sándornak, amelyet a A mi gyermekünk címû 
vers ihletett. Révész Béla szerint elôször úgy 
volt, hogy Mednyánszky László illusztrálja 
majd Ady verseskötetét, aztán Nagy Sándort 
kérte fel a költô a feladatra. „A könyvemhez felséges illusztrációt készített Nagy Sán-
dor, »A mi gyermekünk« címû versem adta neki az ötletet” –írta Ady Lédának a könyv 
elôkészületei során.233 Nagy Sándor ekkor még Veszprémben lakott (1907-ben költözött 
Gödöllôre), tehát ott érte a felkérés. S bár azt írja visszaemlékezésében, hogy „Elsôbbül 
– de régen – Te jöttél hozzám Veszprémbe az Új versekkel,”234 ez valószínûleg nem sze-
mélyes találkozást jelentett.235 Nagy Sándornak 1905-ben a Mûvészetben megjelent 
grafikai sorozata Nietzsche Zarathusztrájáról, a zsenirôl, Káinról stb. kelthette fel Ady 
érdeklôdését, hiszen Nietzsche tanítása rá is nagy hatással volt. Ekkoriban Nagy Sándor 

232 Gellér Katalin: Nagy Sándor versillusztrációiról. Mûvészettörténeti Értesítô, 1977. 1. sz. 21–23.

233 Révész Béla: Ady és Léda. Bp. é. n. 146., 153.

234 Nagy Sándor: Ady-rajzaim. Gödöllô, okt. 1928. Magyar Mûvészet, 1928. 607–608.

235 Elek Artúr a Nagy Sándor Ady-rajzairól írott cikkében a Nyugatban 1928-ban úgy állította be, hogy 

Nagy Sándor ekkoriban volt a legismertebb és a legnépszerûbb, „Komjáthy Jenô költeményeihez készült 

kozmikus rajzai mélyen hatottak a kor fiataljaira s köztük bizonyára Ady Endrére is.” Gellér Katalin is 

átveszi Elektôl ezt a magyarázatot, ami filológiailag nem állja meg a helyét. 1906-ban Ady még nem is-

merhette a Komjáthy-illusztrációkat, mert azok vagy meg sem születtek vagy ha igen, sehol nem jelentek 

meg, Nagy Sándor nem publikálta, nem állította ki ôket, csak 1909-ben a Nemzeti Szalonban.

a Nyugat számára, amiknek a honoráriumaként egy évi elôfizetést ígért. Ôrült örömmel 
mentem bele ebbe a cserébe. Közben persze úgy megszerettem, s úgy várom mindig, 
hogy amikor lejárt az egy év, úgy füleltem, mint a nyúl: még küldik, még küldik, meg 
még küldik… Szerettem volna elôfizetni, ahogy illik, de oly sovány a mûvészek kenyere, 
s pláne a mienk, akik oly messze estünk a könyökölés területétôl, hogy soha nem jut még 
szaklapra se. Mitévô legyek hát? Megkérem az én régi barátomat, Móricz Zsigát, rendel-
jen megint pár rajzot, hogy ne fájjon a lap, s tudjam lelkiismeretfurdalás nélkül élvezni. 
Facéran tengek, munka nélkül, oly szívesen illusztrálnék Valakit… Gondolj egyet, kedves 
Zsiga, de nagyot, mivel rekompenzálhatnám a szerkesztôséget? És vagy vonjátok vissza 
a lapot – akkor is tartozásban maradok – vagy juttass hozzá legitim úton. Erre kér öreg 
híved és barátod.”228 

Szabó Ervin felkérésére Nagy Sándor rajzolta Csizmadia Sándor (1871–1929) 
proletárköltô Küzdelem (1903) címû verseskötetének díszeit, melyet nagyon dicsért a 
szakkritika, szerzô és rajzoló kiváló egymásra találását ünnepelve. „A költô merôn új 
hangon szólal meg, a mûvész merôn új vonalritmussal lep meg. Mind a kettôn egyszeri-
ben megérzik, hogy a meggyôzôdés emberei. Van nemes, leszûrt, emberséges hitvallásuk. 
Amennyire szívbôl jöttek a szocialista költô versei, annyira szívbôl eredôk Nagy Sándor 
rajzai is.”229 Nagy Sándor rajzolta Várnai Zseni (1890–1981) szocialista költônônek a há-
borús halottakat elsirató verseit összegyûjtô könyvének, a Gracchusok anyjának (1916) 
borítóját. Migray József (1882–1938) költô, újságíró, akinek pályája a szocialista munkás-
mozgalomtól a szélsôjobboldalig ívelt, írt elôszót Schmitt Jenô Három elôadása: Tolsztoj, 
Nietzsche, Ibsen címû (1911) Nagy Sándor által illusztrált könyvéhez. Feltehetôen innen 
származott az ismeretség, melynek következtében Migray Magasban címû verseskötetét 
is Nagy Sándor és felesége illusztrálta 1918-ban. 

Nagy Sándor rajzaival jelent meg Vadnai Károly A kis tündér címû könyve 1904-ben. 
Inotay László állami felsôbb ipariskolai tanár volt Temesvárott és rajongott Komjáthy 
Jenôért, amint azt egy kéziratban maradt dolgozata is mutatja.230 Napfiak meséi címû 
könyvét (1913) Nagy Sándor rajzolta. A szivetlen királyfi címû mesét a szerzô „Nagy Sán-
dornak írtam” szöveggel dedikálta a festômûvésznek. Kozma Andor Magyar rhapsodiák 
(1920) címû verseskötetének borítóját is Nagy Sándor rajzolta. A festômûvész hagyaté-
kában fennmaradt a dedikált példány: „Nagy Sándor kedves jó barátomnak, aki nemes 
mûvészetével ezt a kötetet széppé tette. Budapest, 1920 január 7. Kozma Andor.”231 Gye-
rekkönyveket is illusztrált: Móka bácsi [Halász Ignác]: Legszebb magyar mesék. Budapest, 

228 GVM TD 2005.21.1. Móricz Zsigmond szerkesztette a Nyugatot Babits Mihállyal közösen 1929 és 

1933 között. Ha 1931-ben jelentek meg rajzai Elek Artúr kérésére a Nyugatban, s két évvel késôbb ír Mó-

ricznak, akkor 1933-as lehet a levélfogalmazvány. 

229 Illusztrált és mûvészi díszû könyvek. Mûvészeti irodalom-rovat. Mûvészet, 1903. 70.

230 Inotay László: Egy nevetlen magyar költôórjás. Kézirat. é. n. GVM gy. sz. 6666/2.

231 GVM M 105.
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Ady Endre Új versek címû kötetében (1906)  



Jenô verseihez, mert rokon lélekre talált a költôben, hasonló volt a gondolkozásmódjuk 
és az érzésviláguk. Eszmei rokonság volt a költô és a festômûvész között, hiszen közös 
volt a tanítómesterük: Schmitt Jenô. A nemzetközileg elismert filozófus, Schmitt Jenô 
a szabadságot, a függetlenséget hirdette az evangéliumi szeretet, a testvériség, az „isteni 
életet” élô ember jegyében. Véleménye szerint a mûvészet a véges formák megszólalta-
tása a végtelen segítségével és ezáltal lehetôvé válik a szellemi felemelkedés. Ily módon 
a mûvész a régi próféták helyére lép. Schmitt nézeteivel erôsen hatott a gödöllôi isko-
la képzômûvészeire, irodalomban pedig Komjáthy Jenôre és Juhász Gyula költészetére. 
Schmitt Jenôt és tanait Juhász Árpád révén ismerték meg a gödöllôiek. Schmitt is és Ju-
hász Árpád is Zomborban írnokoskodott korábban. Majd Juhász Árpád együtt járt Kriesch 
Aladárral a Mintarajziskolába, késôbb tagja lett a gödöllôi mûvésztelepnek. A Schmitt 
által hirdetett gnózis tagad mindent, ami földi, ami érzéki. Az érzéki vágyak elfojtása, 
idegenkedés a testi szerelemtôl e tanok hatására alakult ki Komjáthynál és Nagy Sándor-
nál is. Mûveiket az elvont szimbólumok alkalmazása, lebegés a realitás felett, földöntúli 
fény, napkultusz, homályos miszticizmus jellemzi. Komjáthy vég nélkül áradó, csupa 
mámort és fényt sugárzó, tárgytalan költészete közel állt Nagy Sándorhoz, az ô lelke 
is azzal volt tele, amirôl a versek szóltak, azért tudott kitûnô illusztrációkat készíteni a 
költô mûveihez. Az ô rajzai a legadekvátabb módon tudták képileg megjeleníteni Komjá-
thy transzcendentális révületét.

Komjáthy Jenô (1858–1895) elsô verseskötete éppen halála napján jelent meg A ho-
mályból címmel. 1904 és 1905 között Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezsô 
megalakította a Komjáthy-társaságot azzal a céllal, hogy kiadják a költô minden mûvét. 
Ez az akció elsôsorban a képzômûvészeket mozgatta meg: Mednyánszky László, Ferenczy 
Károly mellett Kriesch Aladár és Nagy Sándor is egy-egy képet ajánlott föl a kiadás költsé-
geire.241 Nagy Sándor egy sorozat Komjáthy-illusztrációt készített, kartonra, vegyes tech-
nikával, pontosan nem tudjuk, hányat, de hét van meg belôle a Nagy Sándor-ház tulajdo-
nában.242 A mûvész 1909-ben állította ki ezeket az illusztrációkat a Nemzeti Szalon ôszi 
tárlatán, s úgy írtak róla a lapok, hogy ezek a tervezett díszkiadású Komjáthy-kötethez 
készültek.243 1910-ben jelentek meg Komjáthy Jenô Válogatott versei Komáromban, az 
özvegy kiadásában, ami gyakorlatilag A homályból címû kötet második kiadása, de ebben 
nem szerepelnek Nagy Sándor rajzai. Késôbb sem jelentek meg kötetben az illusztrációk, 
egyedül a Rába György szerkesztésében 1989-ben kiadott Komjáthy-kötetben, a Vers és 
prózában szerepel négy rajz.

241 Komjáthy Jenô: Vers és próza. Összegyûjtött mûvek. Bp. 1989. Vál., s. a. r., bev., jegyz. Rába György. 16.

242 Gellér Katalin szerint 1904–1905 között készült a grafikai sorozat, Gellér Katalin: Mester, hol lakol? 

Nagy Sándor mûvészete. Bp. 2003. 57. – Komjáthy Jenô: Vers és próza, i. m. (Rába György 1909-re datálja 

Nagy Sándor rajzait.)

243 Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenôrôl. Bp. 1909.

jó kapcsolatban állt Szabó Ervinnel, Jászi Oszkárral, a Huszadik Század körével, esetleg 
ebbôl a társaságból ajánlotta valaki a fiatal festôt Adynak. 

Késôbb Nagy Sándor újra olvasta a költô verseit, már jóval Ady halála után, amikor 
egy betegség miatt ágynak esett. Készített egy grafikai sorozatot, amelyet az Ernst Múze-
umban állítottak ki 1928 szeptemberében. A rajzok nem jelentek meg kötetben, egyetlen 
Ady-kiadást sem illusztráltak, szétszóródtak, különbözô gyûjteményekbe kerültek. 1928-
as illusztrációi a következô versekhez készültek: A Hortobágy poétája, Harc a Nagyúrral, 
Új vizeken járok, Az ôs Kaján, Az én koporsó-paripám, Elillant évek szôlôhegyén, A Pa-
tyolat üzenete, Öreg suhanc vágyakozása.236 

Az Ady-versek illusztrálásánál új technikai megoldásokat keresett, ácsceruzával ké-
szítette a rajzokat. „Neked elárulhatom, hogy sokféle formában kerestem közeledbe 
férkôzni. Tollal, ecsettel, színnel, vonalakkal kísérleteztem. De azt a technikai lágyságot 
és könnyedséget, amely verseid formáját jellemzi, azokat a helyükre tett apró foltokat és 
kis síkokat nem tudtam, csak az »új rajzokkal« megközelíteni.”237 Ennek köszönhetôen 
tónusos hatásúak a rajzok.

Ady verseit nem könnyû illusztrálni, mert olyan tökéletes képalkotó mûvész a köl-
tészetben, hogy elveszi a grafikus kenyerét, de ezt leszámítva sem volt szerencsés Nagy 
Sándor és Ady találkozása. Szabadi Judittal kell egyetértenünk, aki szerint Nagy Sándor 
illusztrációi a költô teljes félreértésérôl tanúskodnak.238 A mi gyermekünk címû vers-
hez az 1906-os kötetben apát, anyát és egy csecsemôt rajzolt, egy boldog családi idillt. 

„Tollal készült, tónustalan rajzát a maga pásztori mûvészettôl ihletett ornamentikájával 
keretezte be.”239 Szó szerint értelmezte a vers szavait, holott annak szimbolikus értelme 
van, a közös gyerek a verset, a költészetet jelenti. Ady és Nagy Sándor teljesen különbözô 
világnézetû, mûvészi felfogású ember volt, szinte semmi rokonság nincs közöttük, ezért 
nem tudta képre lefordítani, rajzban megjeleníteni, konkretizálni a költô gondolatait, lá-
tomásait, érzéseit. Nagy Sándor a megfoghatatlant szereti megragadni és képpé alakítani. 

„Igazi szárnyas képzelet, mely a magasságban érzi magát a legotthonosabban. Ha lebocsát-
kozik a földre, olyankor erkölcsi ítéleteket szeret mondani és torzító ábrázolással bírálni a 
kor fonákságait. Az érzékiességnek és a vele rokon bûnöknek kevés olyan keserû kritikusa 
van, mint a rajzoló Nagy Sándor.” Moralista és fantaszta, aki bizonyos érzéki problémákra 
szörnyek, rút állatok rajzolásával reagál. Ezért illusztrációin nem alkalmazkodik a vers 
mondanivalójához, hanem önálló fantáziákat alkot, melyeken „Ady költeményeinek mo-
tívumai áttetszenek.”240 Kitûnô, nagy hatású illusztrációkat készített viszont Komjáthy 

236 Ezek a rajzok a Magyar Nemzeti Galéria, Gödöllôi Városi Múzeum, a gödöllôi Nagy Sándor-ház 

gyûjteményében és magántulajdonban vannak. 

237 Nagy Sándor: Ady-rajzaim, i. m. 607–608.

238 Szabadi Judit: A magyar szecesszió mûvészete. Bp. 1979. 78.

239 Elek Artúr: Nagy Sándor Ady-rajzai. Nyugat, 1928. okt. 16. 565–566. 

240 Uo. 565–566.) 
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I.
[Elöntöm lelkemet…]

Elöntöm lelkemet a végtelenben
Munkálni láthatatlan, mint a Szellem,
Mely a vizek fölött lebeg,
Hogy lakhassam minden parányban,
S élhessek örök tisztaságban.
Magamtól mindent elvetek.

II. 
[Elöntöm lelkemet…]

Átöntöm lényemet a csillagégbe,
Merüljön alakom a semmiségbe,
Csupán másokban éljek én!
Csak minden szivben én dobogjak,
Csak minden szemben én ragyogjak
És mindent üdvözítsek én!
   (Komjáthy Jenô)

III. 
[Elöntöm lelkemet…]

Átadom szivemet az összességnek,
Minden hiu önzô vágyat kitépek,
Hogy mindent én hevitsek, én. 
Hogy minden szivben én lobogjak,
Központi napja csillagoknak,
Hogy minden én lehessek, én.

IV. 
[Elöntöm lelkemet…]

Szétszórom magamat a végtelenben.
Maradjak ismeretlen, mint a szellem,
Mely a szivek mélyén lobog!
Névtelenül örök homályban,
Mindeneket áthatni vágyom
S magamtól mindent eldobok.
    Komjáthy

A Nagy Sándor-ház gyûjteményében lévô, ismert hét illusztráció négy vershez készült: 
I-IV. Elöntöm lelkemet…, V. Riadó, VI. Új Józsué, VII. A homályból.244 A festômûvész a rajz 
jobb sarkába odaírta a vonatkozó versrészletet is. Ezek felidézésével képet kaphatunk arról, 
hogy Komjáthy gondolatai, képei, víziói közül melyekkel azonosult Nagy Sándor leginkább.

244 Széles Klára tévesen írja, hogy 3 vershez készült a 7 illusztráció, ld. Széles Klára: Komjáthy-illuszt-

rációk. Nagy Sándor képzômûvész és Komjáthy Jenô költô. In: Gellér Katalin-G. Merva Mária-Ôriné Nagy 

Cecília (szerk.): A gödöllôi mûvésztelep. Kiállítási katalógus. Gödöllô, 2001. 137.
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Ez abból is látszik, hogy a szecessziót járványszerûen terjesztik, közönségessé teszik, 
agyonpropagálják, vásárokkal, kiállításokkal, falragaszokkal, levelezôlapokkal „úgy, hogy 
a társadalmi rétegek legalsója és legfelsôje egyformán válogat a képek között.”246 Nagy 
Sándor nézete ekkor még igen távol állt Körösfôinek attól a jelszószerûen hangoztatott 
szándékától, hogy a mûvészet legyen mindenkié. 

Nagy Sándor írásainak sajátos stílusa van, teljesen más, mint Körösfôi intellektuális, 
mindenki által érthetô, világosan érvelô írásmódja. Nagy Sándor egy kicsit fanatikus, mo-
nomániás, a saját külön világában élô mûvészember, aki nehezebben tud kommunikálni. 

„Miért nem érzed a Szép új fogalmának bimbajából áradó édes illatot? – kérdi némi képza-
varral egyik korai írásában. – Miért nem hallod, hogy pattognak a magasabb gondolkodás 
rügyei, s miért nem látod, hogy minô gyönyörûségesen hímes, virágos újruhát ölt a fan-
tázia végtelen mezôje, ahol a szimbólumok ezer tarka lepkéje kergetôzik? Te azt hiszed, 
hogy hozzá vagy kötve az anyaghoz, én pedig azt látom, hogy Te kapaszkodol görcsö-
sen belé, s nem akarod látni, hogy a gondolat bensô világában a végtelen szabadság tere 
vár.”247 A prófétai lelkesültségbôl született írásra, mely szemrehányást tett és tanácsot 
adott mûvész kollégáinak, válaszolt a megszólítottak egyike, Olgyai Viktor, több mûvész 
nevében. Nagy Sándort az életrôl lemondó „szenzitív aszkétá”-nak és „orgiasztikus má-
mor- és álomfantasztá”-nak minôsítette. „A miszticizmus zavaros dagályossága érthetet-
len nekünk. Nem akarunk »gondolkozó« mûvészetet. A belsô szemlélôdés képei oly szét-
folyók, oly bizonytalanok, elôhívásuk elvon az érzéki léttôl, világuk félhomály és félvaló-
ság és elmúlásuk ûrt hagy bennünk, mint a hasisnak mámora.” Az ô mûvészeteszménye 
nem a transzcendentális célok megvalósítása, hanem az életbôl alkotott mûremek.  

„S elszomorít, hogy a szenvedés impotenciája kóros jelenség lett minálunk…”248 
A lázadó, keresô, fiatal Nagy Sándor a nehézkes, magának beszélô, párbeszédre kép-

telen stílusát késôbb jelképes beszédre váltotta, amelytôl még homályosabb és érthetet-
lenebb lett. A Mûvészi hitvallások címû írásában többször nekifut, hogy megfogalmazza, 
mi a mûvészet: „A teremtô szellem már akkor érez az újjáteremtés gyönyöréhez hasonló 
vajúdást, amikor a külsô benyomások szeme mechanizmusán keresztül tudásába jutnak, 
például ha lerajzolok egy szép fejet, vagy festve tanulmányozom egy táj bûbájos változa-
tait, vagyis formát, színt, vonalat érzékítve egy neutrális anyagból (festékkel vagy ónnal) 
újrateremtek, máris érzek a teremtés gyönyöréhez valami hasonlatosat, de közel sem azt, 
amit a bensô látásnak külszínre való hozásában, újraanyagosításában.” Aztán képletesen 
így próbálja megfogalmazni ugyanezt: „Agyam hátterében a külsô érzéki benyomásokat 
az élet az Ész földjébe veti, e földet a Gondolkodás esôje lazára áztatja, hogy a Szeretet 
melegén az érzések, mint csírahajtások kibújhassanak, majd a Megismerés napfényén 

246 Nagy Sándor: Levelek a képírásról. Huszadik Század, 1903. 4. sz. 322–344.

247 Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollégához. Mûvészet, 1903. 57–58.

248 Olgyai Viktor: Válasz egy-két kollegától Nagy Sándornak. Mûvészet, 1903. 135–137.

V.
Riadó (221. l.)
Eltörlöm a bûnök
Bánatteli poklát,
Szívembe e lángot
Az Istenek olták.
..........................

Hadd hulljon a porba 
Minden körülöttem,
Sápadva, inogva,
Reszketve, törötten!

VI. 
Új Józsué
Azt a lángot istenkézbôl
Leragadom, le az égbôl
    Komjáthy

VII.
A homályból
Ki fény vagyok, homályban éltem…
...........................................

Míg más napok ragyogtak egyre
S imádta ôket mind a nép,
Addig szívem nem látta egy se,
Nem érzé tiszta, nagy hevét.
    Komjáthy

Körösfôihez hasonlóan Nagy Sándor is folyamatosan publikált pályafutása során, és 
ehhez a következô önreflexiót fûzte: „S ha néha a tollat mártom a festékbe, vagy az ecse-
tet a tintába, magam is csodálom, bár elismerem, hogy nagy tévedés.”245 

Nagy Sándor mûvészetfelfogása, egyes irányzatokról, stílusokról alkotott véleménye 
sokat változott az idôk folyamán. Elcsodálkozhatunk azon, hogy a szecessziós gödöllôi 
mûvésztelep egyik alapítója mennyire lenézte és elítélte a szecessziót és az alkalmazott 
mûvészetet, azaz az iparmûvészetet egy 1903-as cikkében. Lidércfénynek nevezte a sze-
cessziót a Huszadik Században megjelent Levelek a képírásról címû cikkében. Szerinte 
nem jelent lényeges változást, hogy az asztalok, székek lábán, a házak falán új díszítô 
vonalak jelentek meg, ez nem egy új mûvészet kezdete, hanem az eddigi mûvészet vége. 

245 Nagy Sándor: Az élet mûvészetérôl. Bp. 1911. 6.
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A mûben Szorgos Márta mondja a fürdôzô nôk láttán: „Hát itt a szabadság! A keresz-
tény-zsidó elôítélet takaró rongyait le lehet dobni, s mégis tiszta maradni. Megtisztult a 
férfi-tekintet is, nem bánt többé. Szabad tehát a nô. A szemérem nem ingerkötô többé, 
vágysorvasztó, vágyrészegítô. Nem a ruha védi a testet, hanem a lélek ereje burkolja be 
mások elôl. A vágy félreáll addig, míg a szellem nem egyesült. A vágy csak a végtelen biz-
tosítéka, s ez a biztosíték az a rózsagyermek, az örömet sikongó, kicsi, édes jószág…” Itt 
saját tapasztalatát, kiküzdött eszményét fogalmazza meg Nagy Sándor. Az életrajzában is 
említett párizsi meghasonlás után az ösztönéletet teljesen elfojtotta magában. Bár szinte 
narcisztikus módon állandóan ruhátlanul rajzolta önmagát és barátait, de ezeknek az 
alakoknak nincs erotikus kisugárzásuk, nem valóságos, hús-vér emberek, hanem eszmék, 
gondolatok szimbólumai. Ha az ösztönélet, az érzéki világ körébe tartozó mondanivalót 
akar kifejezni, akkor rögtön szörnyeket, félelmetes, rút állatokat rajzol, amint azt a Párisi 
emlékek címû rajzsorozatában is látható.254 Mintha félne valamitôl, mintha bûnösnek 
érezné magát. Ugyanez érezhetô az írásaiban is, mintha tartana az egyenes, ôszinte 
beszédtôl, dikciója ezért talányos, homályos, képletes. Nagy Sándor monográfusa, Gellér 
Katalin magyarázata szerint a hagyományokat ôrzô, vidéki ember lelkiismeret-furdalásos 
szorongásáról, idegenkedésérôl van szó, nem találta a helyét a párizsi, majd budapesti 
mûvészvilágban, csak a gödöllôi mûvésztelepen oldódtak föl a szorongásai.255 

Az elsô világháború után nehéz volt feldolgoznia Körösfôi halálát, a mûvésztelep 
szétesését. Körösfôihez hasonlóan valószínûleg fájdalmában fordult az íráshoz. Az Élet-
ben folytatásokban jelent meg visszaemlékezése pályakezdô éveire Párisi emlékek cím-
mel.256 Aztán elhatározta, hogy ír egy monográfiát mûvésztársáról, barátjáról, sógoráról, 
Körösfôirôl. Összegyûjtött hozzá mindent a családban, levelezést, naplókat, dokumentu-
mokat, és írta is évekig. 1934. január 24-én felolvasást tartott a készülô életrajzból Buda-
pesten a Nemzeti Szalon kiállítási dísztermében a Céhbeliek Társasága szervezésében.257 
Egyik levelébôl kiderül, hogy Sík Sándor unokaöccse, Harangi László „körmölte le” a 
készülô kéziratot, továbbá az, hogy Nagy Sándor Czakó Elemérhez, az Egyetemi Nyomda 
akkori igazgatójához is elvitte az életrajzot. „Ô szeretne vagy 300 oldalt, legkevesebb és 
még hozzá 1/3 résznyi illusztrációt. Ez szerinte egy könyv; 4-5 száz oldal. Je ne demande 
pas meilleur!”258 Czakó biztatása után nyilván tovább dolgozott a kéziraton. A gödöllôi 
újság egyik cikke arról tájékoztatott 1938-ban, hogy Nagy Sándor „Most írta meg Körösfôi 
Kriesch Aladár életrajzát is, annak kiadása rövidesen meg is történik.”259 Ám nem történt 
meg. Az addig elkészült kéziratát odaadta a Körösfôirôl monográfiát író Dénes Jenônek, 

254 A Párisi emlékek címû tollrajz-sorozat elemzését ld. Gellér Katalin: Mester, hol lakol?, i. m. 124–133.

255 Gellér Katalin: Mester, hol lakol? i. m. 127–128. 

256 Nagy Sándor: Párisi emlékek. Élet, 1921. 1. sz. okt. 9 – 1922. 15. sz. júl. 23.

257 Nagy Sándor elôadása. GH 1934. jan. 28. 3.

258 Nagy Sándor levele Hetzel Gézának. Gödöllô, 1934. ápr. 28. GVM TD 2012.18.1. 

259 Hovhannesian Eghia: Gödöllôi emlékeim. XVII. GH 1938. okt. 2. 1–2.

fölfelé törnek, hogy valamiképpen érzékelhetô formába szökkenhessenek.”249 Gyakran 
alkalmazza írásaiban a képletes beszédet, fogalmakat személyesít meg, a Becsületességet 
a Becsületesség az iparmûvészetben címû cikkében250 a Fantáziát, Szerelmet, Erkölcsöt 
stb. a Mese az Egészélet szigetérôl címû hosszú írásában251, de szimbolikus nyelvezetet 
használ még az olyan technikai beszámolóban is, mint A Regnum Marianum kápolnájá-
nak a kifestésérôl252 szóló írás. 

1911-ben jelent meg Az élet mûvészetérôl címû könyvecskéje, mely azzal az axiómával 
indul, hogy „A mûvészet (…) gyönyörû kitevôje az életnek, de az élet mûvészete, az maga 
az élet.” Gömöri Jenô bevezetôjét Nagy Sándor önéletrajza követi. Metaforikus nyelven 
meséli el a mûvész, hogy római és párizsi mûvészeti tanulmányok után meghasonlott, 
két éven át nagy krízist élt át. „Mi a mûvészet? Itt van egy bizonyos technikai készség, de 
mit tegyek vele? Arról elfeledkeztünk, hogy mi a mûvészet? Talán nem is arról, hanem 
hogy mi az élet? Hát mi az élet? Két évig sarlóvá görbültek a paletták, mint a »tudós 
macskája«, a tubusok végképp beszáradtak, az ecseteket megették a molyok. De a motor 
belsô ügye haladt. Ült a szemétdombján Joob, aztán rendre jöttek hozzá: a buddhizmus, 
a theosofia, a Tolsztojizmus, a Schmittizmus. S mindezek mellett és ezek ellenére bételt 
lassan az, aminek bé kell telni minden individuális életben. Az akadémiai elvetett látás 
helyett kibújtak rendre a motívumok »mütyörkéi«, megszületett a lélekben egy új virág: 
az életre alkalmazható mûvészet, ledôlt az állvány-mûvészet, s helyébe lépett a külsôleg 
és belsôleg átéltnek szükségképpeni kifejezése.” 

Az élet mûvészetérôl címû mûvében kétszeresen képletes minden, a megszemélye-
sített elvont fogalmak történeti, bibliai alakok formáját veszik föl, az Erkölcs Keresztelô 
Szent János, a Gyakorlat a bibliai Szorgos Márta, a Mûvészet Raffaello, a Bölcsesség Faust 
alakját ölti magára, és vándorútra indulnak. Megfogadják, hogy szolidárisak lesznek egy-
mással, és csak oda térnek be, ahol mind a négyüket együtt befogadják. Ilyen helyre azon-
ban nem akadnak, végül egy patak medrében fürdôzô társaság látványa nyújt számukra 
vigaszt, a szerelem jelenti a megoldást. Turcsányi Elek írt recenziót a kis könyvecskérôl 
a Nyugatba, és szerinte a kiadó „…e lehetetlen írás kiadásával szerkesztôi mivoltában is 
megcsúfolta magát.” „A könyv rossz! – errôl nem is kell, nem is szabad beszélni: a festô 
Nagy Sándornak tartozunk ennyi kímélettel, de ismételt és nyomatékos megrovással kell 
illetnünk a Modern Könyvtár agilis, fájdalom, kevés kritikájú szerkesztôjét, Gömöri Jenôt, 
aki ezzel a legújabb balfogásával ártott Nagy Sándornak, próbára tette a közönséget, s 
kényes feladat elé állította a kritikust.” 253

249 Nagy Sándor: Mûvészi hitvallások. Mûvészet, 1903. 266–274.

250 Magyar Iparmûvészet, 1903. 228–233.

251 Népmûvelés, 1907. 13–43.

252 Magyar Iparmûvészet, 1910. 313–314.

253 Turcsányi Elek: Nagy Sándor: Az élet mûvészetérôl. Nyugat, 1911. 6. sz. márc. 16. A Figyelô–rovatban. 
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hívták életre 1916-ban Az eszeveszettek címû darabját.262 A Bolnokay család széthullásá-
ban a magyar társadalom végzetes sorsának alakulására akarta sokkolóan felhívni a figyel-
met. Az 1922-ben írott Az ôserdô címû darabjának263 hôse egy fiatal magyar földbirtokos, 
aki egy új, polgárosult élet megteremtésével kísérletezik a háború utáni országban, de a 
helyi viszonyok – a magyar ugar – visszahúzzák, aztán külföldre menekül, s az ôserdôben 
teremt paradicsomot, valósítja meg álmait. 1923-ban A vakok címmel ír darabot. 1933-
ban két színdarabot is ír: Toronyi Gyula operaénekessel közösen írja A hajó címût, ami 
nyomtatásban is megjelenik és csak kéziratban maradt meg a Gulácsy Lajos emlékének 
szentelt darab, amelynek elôször a Cassa címet adta, melyet késôbb Csodavárókra mó-
dosított. Ebbe a darabba saját csalódásait, kudarcait is belefogalmazta, mert hiszen sok 
darabot írt, amelyeket színészek, rendezôk szóban vagy levélben dicsértek ugyan, de nem 
mutatták be ôket színházban, nem adták elô, nem jelentek meg kötetben vagy ha igen, 
saját kiadásban, visszhangtalanul. Tehát nem volt sikeres mint színpadi szerzô, darabíró.

Remsey leírja az utókor számára Az eszeveszettek kálváriáját Egy halálra ítélt magyar 
dráma története címmel. 1916-ban írta a darabot, 1920-ban benyújtotta a Nemzeti Szín-
házhoz, ahonnan a Színmûvészeti Tanács visszaküldte a szerzônek azzal, hogy a darab 
nem adható elô. Ezután elküldte Hevesi Sándornak, aki azzal a költôi kérdéssel küldte 
vissza, hogy „hol ebben a »mysterium«-ban a dráma?” A Magyar Színháztól elolvasatla-
nul, másfél év múlva kapta vissza. Majd 1925-ben felkereste a darabbal Hegedûs Gyula 
színészt máriabesnyôi házában. A színész kitûnônek találta a darabot, a magyar átok, 
a magyar testvérgyûlölködés drámáját látta benne. Szerinte sokkal rosszabb darabokat 
játszanak a színházakban, és Remsey mûvét átadta a Vígszínház igazgatójának, Jób Dáni-
elnek, aki levélben válaszolt a szerzônek: „Nagy örömem telt az Ön eredeti tehetségének 
megismerésében. Megragadó az a lobogó lelkesedés, amellyel a családi viszály kirobba-
násaival szembehelyezi az engesztelôdés és béke képeit. Sajnos a háborús és viszályos 
részletek túlságosan nagy tért foglalnak el. Hiába helyezi vissza a küzdelmet a kozákok 
betöréseinek idejére, sokkal jobban fájnak még a háborús emlékek, sokkal jobban égnek 
még a sebek, és sajognak a szívek, semhogy ezeket a borzalmakat mostanában a közönség 
elé vihetnôk. Ezzel a körülménnyel szemben eltörpülnek az egyéb dramaturgiai hibák, 
amelyek közt szerepel az is, hogy az álomkeret nem elég világos. Nem is akarom ezeket 
a hibákat feszegetni. Inkább ismétlem, hogy jól esett olvasnom szép nyelvezetét, lelkes 
szavait és igazán sajnálom, hogy a cselekmény ez idô szerint nem tûri, hogy színházunk 
közönsége elé vigyük. Ez az oka annak, hogy kéziratát köszönettel visszaküldöm.”264 

262 Az eszeveszettek. Misztérium 4 felvonásban. 1915. Itt a háború, -itt, -itt van, itt bévül a bestia, amely 

felüvölt a századok mûveltsége alól. 87 old. gépirat. GVM TD 2010.7.1.

263 Az ôserdô. Dráma 4 felvonásban. 1925. Társadalmi erkölcsrajz 4 felvonásban. „Nincs rettenetesebb 

valami, mint az ember, ha régi kényelmeiben és megmerevedett elôítéleteiben megtámadják. Itt a renge-

teg, – itt az igazi ôserdô!” Autográf kézirat. GVM TD 2010.4.1.

264 Remsey György: Egy halálra ítélt magyar dráma története. Kézirat. GVM TD 2010.1.1-2. 

aki fel is használta azt mûvében.260 Az élete végéig javítgatott, kiegészített, csiszolgatott 
kézirat 2005-ben került kiadásra Életünk Körösfôi-Kriesch Aladárral címmel a Gödöllôi 
Múzeumi Füzetek 7. számaként.261 Dénes Jenô restaurátor, mûtörténész volt, 1944 és 1949 
között a Képzômûvészeti Fôiskola tanára, és ebben a minôségében Nagy Sándor kollégája. 

Nagy Sándor könyvébôl nemcsak Körösfôi-Kriesch Aladárnak a hittel, szorgalommal, 
sok munkával fokozatosan felépített, sikeres mûvészpályáját ismerhetjük meg, hanem 
mûvelôdéstörténeti ismeretekkel is gyarapodhatunk. Ezek a mûvészek külföldi országok-
ban készültek a mesterségükre, több nyelven beszéltek, leveleztek, külfödi útjaik során 
sok emberrel ismerkedtek meg, akikkel egy életre szóló barátságot kötöttek. Megismer-
hetjük a mûvészképzés helyzetét, a mûvészek érvényesülési lehetôségeit a 19. század 
végén és a 20. század elején. Figyelemre méltó a lenyûgözô mûveltség, ami szerényen 
végighúzódik a könyvön, Nagy Sándor és Körösfôi nemcsak a képzô- és iparmûvészet 
területén rendelkezett gazdag ismeretekkel, de irodalmi, filozófiai felkészültségük, olva-
sottságuk sem volt elhanyagolható. 

remsey Jenô György (1885–1980) 
festômûvész, költô

A mûvésztelep egyik legsokoldalúbb tagja volt, még irodalmi 
tevékenységét is a sokrétûség jellemzi, írt verset, drámát, szín-
darabot, szerkesztett irodalmi folyóiratot és publicistaként is 
szerepelt. Festômûvészként a Remsey Jenô nevet használta, drá-
maíróként, költôként pedig Remsey Györgyként jegyezte mûveit. 
Érdekes, hogy irodalmi tevékenysége gyakorlatilag a két világhá-
ború közötti idôszakra korlátozódik, de mivel irodalmi próbálko-
zásai nem jártak sikerrel, 1945 után már csak a festészetnek élt. 

1925-ben megalapította a Spirituális Mûvészek Szövetségét, 
s könyveit, folyóiratát részben ez a szövetség, részben a Magyar 

Nemzeti Szövetség jegyezte kiadóként. 1913-ban írta elsô darabját A csótányok városa 
címmel. Egy korabeli panamabotrány indította a mû megírására, s a darabon keresztül 
kívánta elítélô véleményét megfogalmazni a korszak korrupt társadalmi viszonyairól. 
Az elsô világháborúban maga is részt vett hadifestôként, az öldöklés, a pusztítás borzalmai 

260 Dénes Jenô: Körösfôi-Kriesch Aladár. Bp. 1939. Nagy Sándor írására úgy hivatkozik: „Emlékezéseim 

Körösfôi-Kriesch Aladárról. Kiadatlan kézirat, 1935.”

261 Sajtó alá rendezte, a bevezetôt és a jegyzeteket írta, a sorozatot szerkeszti: G. Merva Mária. Körösfôi és 

Nagy Sándor írásainak jegyzékét ld. Válogatott bibliográfia. In: A gödöllôi mûvésztelep. Bp. 2001. i. m. 249–253.
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alattomos, mételyezô munkája. A Hadúr parancsára, a táltosok bölcs jóváhagyásával és 
egyéb égi jelek, például a Szent Turul megjelenésével harcba indulnak, hogy visszasze-
rezzék az elvesztett ôsi anyaföldet. 

1925-ben írta, de csak 1932-ben jelent meg könyv alakban A boldogok szigete címû 
álomkölteménye, 8 képben,267 mely gondolatainak, morális nézeteinek leghatásosabb ösz-
szefoglalása. Ez a mû sem a valóságban, hanem egy utópikus világban játszódik. A fôhôs 
Szilveszter, a favágó nagyobbik fia, aki elindul, mint a mesében, hogy megvívja harcát a 
gonosz világgal szemben. Hajnalka a társa, akivel együtt vándorol. Karácsony este törté-
nik a varázslat, a képzelet egy álomvilágba viszi el a szereplôket, az élet honába érkeznek 
meg, a boldogok szigetére, ahol minden jó és szép és örökkévaló. A sziget lakói az emberi-
ség mûvelôdéstörténetének kiemelkedô alakjai: Szókratész, Platon, Dante, Michelangelo 
stb. Utópiából a szereplôk ismét visszatérnek a karácsonyi földi gyerekszobába. A mesés 
elemekkel átszôtt álomjátékban sematikus példabeszédek vannak, a szereplôk csak jók 
vagy csak rosszak. Amikor megjelent nyomtatásban, többen méltatták a mûvet: Supka 
Géza a Literaturában, cikk jelent meg róla a a Gödöllôi Hírlapban, Alszeghy Zsolt iroda-
lomtörténész a Magyar Könyvbarátok Diáriumának 1933-as számában írt róla: „A költô 
hitvallása szerint a köztünk és bennünk élô hazugságot, önzést, szeretetlenséget, anyag-
ban való elfogultságot kell legyôznünk, és méltók leszünk a boldog Sziget álomboldog-
ságára. Ez a hitvallás nemességében és fennköltségében felette áll Shelley álomvilágának. 
Emberszeretetének melege, emberi értékei a megnyilatkozó alkotást fél évszázad magyar 
irodalmi termésének fölébe helyezi. Az írói elgondolás emlékeztet Madáchra és Maeter-
linckre, és mégis teljesen új… Remseyben erôsebb a próféta, mint a költô, s éppen ez az 
oka, hogy a formával nemigen törôdik… A boldogok szigete hôsének álmában valósul 
meg, de a költô lelkében annak tudata él, hogy ez az álomvilág itt a földön is megvaló-
sítható.” 268 A mû legfôbb üzenete: „S a mûvészet, mely templomot emel, / De élni nem 
tanít, hitelt nem érdemel.” A mûvészet nem öncélú, segítenie kell az embert abban, hogy 
el tudjon igazodni az életben. 

Költeményei két kötetben láttak napvilágot: A tûzrakóban (1929) és A fénytorony-
ban (1940), melyet névtelenül adott ki valószínûleg provokatív céllal. Költôként keresi 
önmagát, saját szerepét. A versekbôl az derül ki, hogy magányos, nem találja a helyét, 
szemben áll a világgal, de hogy mi ennek az oka, azt nem lehet tudni, mert a költô csak az 
általánosságok szintjén marad. Sokat és könnyen ír, sokszor felületes és fecsegô. Legfôbb 
sajátossága, és ez nemcsak a verseit, de a darabjait is jellemzi, hogy állandóan ugyanolyan 
lelkesült hôfokon izzik, lángol, szünet nélkül meg akarja váltani a világot, szolgálni akar-
ja az emberiséget. A fénytorony bevezetôjében írja dr. Balogh Ányos: „Az egész könyv fo-

267 Ennek két kézirata található a Gödöllôi Városi Múzeumban: A Boldogok Szigete. 1925. Kézirat.  

GVM TD 2010.6.1. – Remsey György: A boldogok szigete. Álomköltemény 8 képben egy elôképpel. 1926. 

szept. – 1927. május. Autográf kézirat. GVM TD 2010.2.1.

268 Idézi Hegyi Béla: Remsey Jenô, a literátor, i. m. 25–34.

A színpadi sikertelenség alól kivétel a György barát (Martinuzzi) címû drámája, ame-
lyet 1942-ben mutattak be a Kolozsvári Nemzeti Színházban Tárai Ferenc és Kômíves 
Nagy Lajos rendezésében. Baróti Géza és Kárpáti Aurél elismeréssel méltatták a darabot 
és az elôadást a Pest hasábjain 1942. március 10-én.265 A darab fôszereplôje Martinuzzi 
Fráter György, aki a három részre szakadt ország összetartásán, a nemzet egységesítésén 
fáradozik, de a nemzeti közöny és széthúzás miatt elbukik, nem talál támogatásra, tragi-
kus hôsként pusztul el. Az elôadás idôpontjában, a második világháború idején, a külsô 
veszély hangoztatásával a darab és az elôadás aktualizálódott, németellenes jelleget ka-
pott. Az elôadással Balogh Edgár is foglalkozott: „Egy a mûfajban jelentôs darab, Remsey 
György festômûvész György barát címû Martinuzzi drámája forró sikerével már a ta-
vasszal figyelmeztetett arra, hogy a kolozsvári közönség a tengelybarátság kötelékeibôl 
kiszakadóban van, s megérzi a darab fölös szónoklataiban mindazt, amit a nem is erdélyi 
szerzô a Kis Újság számára nekem adott interjújában így foglalt össze: »György barát 
életében az a magyar tragédia kapott meg, hogy a korabeli magyarság Kelet ellen küzdött 
Nyugatért, s mégis a Nyugattól kapott halálos csapást.«”266

Költôként is rendkívül termékeny volt a két világháború közötti idôszakban. Az 1920-
ban írott A Szent Turul címû drámai költemény a trianoni döntés után született irre-
denta mû, melyet Horthy Miklósnak ajánl a szerzô: „Fôméltóságú nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó úrnak, az új életre ébredt magyarság ôsi lelkiségbôl lelkezett harcos 
Vezérének ajánlja mélységes hódolattal a Szerzô.” A drámai költemény elé írt Prológus is 
közvetve a kormányzónak van címezve, utolsó sorai így hangzanak:

Ôsi örökünkbôl, mit Ormuzd keze
Osztott igazul harcos véreinknek,
Egy talpalatnyit adni nem fogunk,
S bár a pokolnak minden ördöge
Támadjon tajtékozva ránk
Mi visszavívjuk ôs honunk!

A drámai költemény helyszíne a Hadúr földvára az egekben, a szereplôk ôsmagyar 
harcosok: Turda, Dsögön, Kusid, Balas, Akum, Degez, Töhötöm és ezenkívül a magyar 
történelem fejedelmei, királyai, uralkodói, akik mind együtt vannak a mennyben. A me-
zei harcosok jelentik, hogy lenn a földön veszélyben a haza. Közben megjelennek a nagy 
történelmi személyiségek, és elmondják, hogy ôk mit tettek földi életükben a hazáért. 
A költô szembesíti a jelent a hôsi múlttal. A hon elvesztésének oka árulás, idegen erôk 

265 Idézi és Remsey Jenô György irodalmi tevékenységérôl részletes és értékelô összefoglalást ad Hegyi 

Béla: Remsey Jenô, a literátor. In: Remsey Jenô György (1885–1980) festômûvész, író. Születésének 100. 

évfordulójára. Gödöllô, 1985. 26–27.

266 Balogh Edgár: Hét próba – Szolgálatban. Bp. 1981. 287–288. 
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dolgozott. Filmforgatókönyvet is írt Széchenyi Istvánról 1934-ben A hídverô címmel. 270

Lángoló, szenvedélyesen lelkesedni tudó és másokat is tûzbe hozó, sugárzó egyéni-
ségének hatását mutatja, hogy családjában több nemzedéken át folytatódik a mûvészi 
tevékenység: lánya, Ágnes és fiai, Iván, Gábor, András a festészetben, grafikában, az 
iparmûvészeti tevékenységben folytatták az ô példáját, de az irodalom területére is kirán-
dultak. Remsey Iván is írt verseket, Remsey Ágnesnek pedig több könyve jelent meg: a Na-
gyobb mozdulatban (1992) a gödöllôi mûvésztelep történetét írja meg regényesített for-
mában, Az aranygömb (1990) meseregény gyerekeknek és felnôtteknek, a Kilenc asszony 
karácsonya avagy a felhôk játéka pedig dokumentumregény az 1950-es évekbôl (é. n.). 

A mûvésztelep többi tagja is fejtett ki iro-
dalmi tevékenységet. Toroczkai Wigand Ede 
(1870–1945) átérezve a kultúra folytonossá-
gának jelentôségét, írásaiban, könyveiben a 
népmûvészeti értékek megmentésének egy 
sajátos formáját választotta. Könyveit a Táltos 
Kiadó adta ki, s minden egyes könyv követett 
bizonyos formai sajátosságokat: a könyv elején 
szerepel egy ajánlás, azután egy mottó, amit rö-
vid bevezetô követ. Az utolsó lapon mindig ez 
a szöveg olvasható: „E könyvbôl 100 számozott 
példány készült a mester kezevonásával.” Gra-
fikailag és tipográfiailag minden könyv igényes, 
szép megjelenésû és magán viseli Toroczkai sa-
játos, össze nem téveszthetô kézjegyét.

A Cserényes házakban (1916), a székelyek nyelvén, beszédmódján, rajzokkal illuszt-
rálva örökítette meg a székelység életét, szokásait a születéstôl a halálig. Mûvét a Székely-
földnek ajánlja. Mottó: „Széköj világ régön vót, / Még a hire is meghót.”Az utolsó lapon: 

„Ez az írás íródott 1910 május hó 19-én, székfoglaló volt a marosvásárhelyi Kemény Zsig-
mond Irodalmi Társaságban.” Végigköveti a székely ember mindennapi életét, életének 
helyszíneit, szokásait, mondókáit, leírja lakásának berendezését, munkáját idény szerint 
s teljesen a székelyek nyelvezetén, szóhasználatával, illetve ahogyan ô hallotta azokat a 
szavakat, azt próbálja egy az egyben visszaadni, rajzokkal illusztrálva. 

Az Öreg csillagok (1916) a pusztázó magyarok csillagokkal, mindenféle égi jelensé-
gekkel kapcsolatos kifejezéseit, történeteit örökíti meg. „Gróf Klebelsberg Kunó dr. ál-
lamtitkár úr ôméltóságának ajánlom ez írást.” A belsô borítón szereplô két rajz mint-
ha a földgömb lenne, az elsô alatt Toroczkai monogramja és a 915-ös évszám, a másik 
alatt „Összeállította: Wigand Ede és rajzolta: Nagy Sándor. 915.” Az elsô rajzon közismert 

270 Remsey György: A hídverô. Filmjáték. Jelige: „Becsület és hûség.” Széchenyi István emlékének.  

Kézirat. 1947–48. GVM TD 2010.8.1.

lyamán érezzük azt a szenvedelemmel túlfeszített légkört, érezzük azt az állandó extázist, 
amely az író arcát fénybe borítja, amely az egyes költeményeket egy hatalmas folyammá 
sûríti, amelyben nincs pihenés, nincs enyhítô megnyugvás, nincs egyszerû, nincs emberi, 
csak nagy, csak hatalmas, csak megrázó, égboltot rontó.” A prófétai hevület is válhat mo-
notonná és hatástalanná, ha túl sok van belôle. 

A próféta hangja

Ettôl a hangtól félni lehet,
Mert ez ostor, s mennybéli üzenet:
Benne harsonák és angyalszózatok,
S minden szörnyûség, ami e halott,
S bûnös világot életre rázza, 
S a falánk, bûnös, fanyar lovagok,
Vitézlô hôsei a mának, –
Az ilyen hangra ijedt arcot vágnak.

Mert ez, ha kell, kénkô és szurok:
Nem langyos fürdô, nászi ágy,
S hideglelôsre rázó párzó vágy
Nem lobog benne lidérces fénnyel,
De kiknek az élet tivornyás éjjel, 
Semmit oly félve nem gyûlölnek,
S átok nekik mit szól, – s vétek,
Mégis, kik várjátok a Hajnalt,
Vigyázzatok e hangra:
Út, Híd, Igazság, Élet!

A Sprirituális Mûvészek Szövetsége olyan mûvészek társulása kívánt lenni, akik az 
anyagi világgal szemben a szellemi értékeket részesítették elônyben.269 Ez a szövetség 
adta ki 1932–1933-ban a Fáklya címû irodalmi és világnézeti szemlét, amelynek Remsey 
volt a fôszerkesztôje Gödöllô székhellyel. Bányay Kornél és Horváth Béla vett még részt 
a szerkesztés munkájában. Hasábjain szerepelt Berda József, Zelk Zoltán, Szabó Lôrinc, 
Erdélyi József, Sárközi György, Gogolák Lajos, Sinka István, Földessy Gyula, Mollináry 
Gizella. Maga Remsey is sokat írt a lapba, verset, cikket. Széles a lapban résztvevôk ská-
lája és egészen kiváló írók, költôk is szerepelnek egy-egy mûvel, de nagyon vegyes és 
egyenetlen a színvonala, és gyakorlatilag két szám után megszûnt. Remsey késôbb 1937-
tôl 1941-ig a Nemzeti Figyelô munkatársa volt, katolikus és szabadelvû polgári lapokba 

269 Sz. M. Z.: Spirituális mûvészet. Fáklya, 1932. nov. 51–52.
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hogy a magyar népmûvészetet tanulmányozza. 
Megfigyelte az egyes tájegységek lakóinak öltöze-
tét, díszítôszokását, melyekrôl rajzokat készített. 
Aztán a múzeumok gyûjteményeiben folytatta a 
népmûvészet tanulmányozását. Pedagógusként 
igyekezett átadni megszerzett tudását, különbözô ta-
nároknak szóló tanfolyamokon oktatott, elôadásokat 
tartott. Végül önálló könyvet adott ki magyar nyel-
ven: Magyar himvarró mûvészet. A nemes magyar 
fonalasmunkák története a honfoglalás korától nap-
jainkig. Általános elméleti és gyakorlati vezérkönyv 
mindenfokú magyar kézimunkaoktatás számára. Bp. 
[1934] és angolul: Mária Undi: Hungarian Fancy 
Needlework and Weaving. The History of Hungarian 
Decorative Embroideries and Weavings from the 
Time of the Occupation of Hungary by the Magyars 
till Today. Bp. é. n. E könyv mellékleteként rajz-  
és kézimunka-mintagyûjteményt jelentetett meg  
Magyar kincsesláda címen.

csillagképek ábrái és nevei szerepelnek: Fiastyúk, Kisgöncöl, Göncöl, Marokszedôk stb. 
Mottó: „…Hitregéink emlékei a csillagokba emelkedtek fel a földöni elhanyagoltatásuk 
miatt, s onnét világítanak még le feledékenységünk éjét felderítendôk.” Ipolyi [Arnold] 
Írása végén így fejezi be: „Végezetül: írásom oka, hogy porladó apáink keblökhordta meg-
hittjei feledésbe ne menjenek. A mondottak nagyrésze gyermeteg kedélyû s már mulan-
dóságnak induló pásztorélet, régmult idôk emlékei.” Egy jegyzetbôl kiderül, hogy írása 
korábban megjelent a Nemzeti Múzeum Néprajzi osztálya Értesítôjében, a XV. évf. 3–4. 
füzetében. A könyvbeli változatot elôszóval és több adattal bôvítette.

Régi kert s míesei (1917) „Thallóczy Lajos ô excellenciájának a régi magyarság 
nagy megbecsülôjének” ajánlja könyvét, mely a virágok, növények neveit örökíti meg. 
Hajdonába / régös-régön… (1917) „Feleségemnek.” „Emlékezzenk Régiekrel.” Hátul: 

„Íródott e könyv az Úrnak ezerkilencszáztizedik esztendejében Marosvásárhelyt.” Az egy-
oldalas Réka asszonyról szóló bevezetôt leszámítva a könyvben csak rajzok találhatók 
ugyanúgy, mint az Erdély beszédes hagyományai címû kötetben, mely magában foglalja 
a Hajdonába régös-régön anyagát is.

Undi (Springholz) Mariska (1877–1959) is illusztrált könyvet: Szikra: Régen… Undi 
Mariska rajzaival. Bp. é. n. Írt cikkeket: Szépségkeresés, mûvészi öltözködés I-II.,271 
Körösfôi Kriesch Aladár és a magyar szônyeg.272 Az ország teljes területét bejárta, 

271 Népmûvelés, 1911/ 9. 131–139., 179–186.

272 Magyarság, 1930. nov. 29.
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ból életmûvének „diadémja”, ahogyan Németh G. Béla nevezi,274 és az író is ezt tartot-
ta legkedvesebb alkotásának. Mindenképpen ez a legnépszerûbb mûve, ifjúsági regényt, 
színdarabot írtak belôle, háromszor megfilmesítették, számos nyelvre lefordították. 

A szakirodalom két személyt nevez meg, akik modellül szolgálhattak az írónak Ti-
már Mihály alakjának megformálásához. Eötvös Károly azt állítja, Domonkos János, a 
gazdag komáromi kereskedô volt Jókai modellje,275 Herein Károly pedig, a Kispest mo-
nográfia szerzôje legalább ugyanolyan határozottsággal jelenti ki, hogy Timár Mihály 
nem más, mint a Bosporus partjáról jött, ismeretlen és titokzatos, gazdag Sina György.276 
Sina György-e tehát Jókai aranyembere? Oltványi Ambrus, a Jókai kritikai kiadás sajtó 
alá rendezôje szerint szó sincs róla. „Teljes képtelenség lenne […] id. Sina Györgyben 
Timár Mihály alakjának »modelljét« látni – és erôs fenntartással kell fogadnunk a Jó-
kai regényhôsének életbeli mintájára vonatkozó más feltevéseket is.”277 Noha Jókai maga 
Az arany emberhez csatolt Utóhangokban azt vallja, hogy többek között azért ez a mûve 
a legkedvesebb regénye, mert az alakjai mind jó ismerôsei, ki korábbról, ki késôbbrôl. 
Az Utóhangok végén még egyszer megerôsíti, hogy „azok az alakok és helyzetek mind 
megvoltak valósággal.”

Nincs adatunk arra, hogy az író ismerte volna személyesen a Sina család bármely tag-
ját, ifj. Sina Simont ismerhette volna, ô volt kortársa, de számos módja volt arra, hogy in-
formációkat szerezzen. Vérbeli újságíró volt, alapítója, szerkesztôje, munkatársa volt egy 
tucat lapnak: Életképek, Esti Lapok, Vasárnapi Újság, Üstökös, A Hon. Szerkesztôségi 
munkatársak, kiterjedt családja tagjai, barátok, tisztelôk, hódolók vették körül, bejára-
tos volt az udvarba is, Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben címû kiadvány 
magyar munkatársaként a bécsi burgba és a budai várba járt szerkesztôségi ülésekre, volt 
honnan információkat szereznie. Ezeket le is jegyezte, hat kötetben adták ki feljegyzéseit.

Persze Jókai írói módszeréhez tartozik, hogy a valóságot csak a képzelete alapján tud-
ta leírni. Például éppen Az arany emberben az Aldunát és a Vaskaput úgy festette le rend-
kívül részletesen és láttatóan, hogy sosem látta a valóságban. Forrásmunkák, útikönyvek 
és a saját képzelete alapján dolgozott. Évekkel késôbb elhívták egy dunai hajóútra, hogy 
lássa regényének eredeti helyszíneit. Utána felkérte egy újság, hogy írja le a Vaskaput úgy, 
ahogy a valóságban látta, mire azt felelte: „Nem tudom leírni, mert láttam.”278 Tehát akár 
Domonkos János, akár Sina György alakjának megjelenítése lehet hiteles attól, hogy az 
író nem ismerte ôket a valóságban. 

274 Németh G. Béla: Életképforma és regény (A Jókai-olvasás állomásai). In: Németh G. Béla: Küllô 

 és kerék. Tanulmányok. Bp. 1981. 39. 

275 Eötvös Károly: A Jókay-nemzetség. Bp. 1906. 237–242. 

276 Herein Károly: Kispest megyei város. In: Kispest, Pestszentlôrinc, Pestszentimre. Bp. 1937. 13–14. 
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277 Jókai Mór: Följegyzések. Bp. 1967. 336. 

278 Szalai Anna: Jegyzetek. In: Jókai Mór: Följegyzések. Bp. 1967. II. 993. 

4. Gödöllô Az IrOdAlOmbAn
Gödöllô számos irodalmi mûben szerepel. 

Jókai mór (1825–1904) 

Jókai jó kapcsolatban volt a királyi családdal, Rudolffal 
együtt szerkesztették Az Osztrák-Magyar Monarchia ké-
pekben címû kiadványt. Személyesen is találkozott Erzsé-
bet királynéval, aki kedvelte a regényeit. Készült a király-
néról egy olyan festmény, amelyen egy Jókai-kötetet tart a 
kezében. Így természetes, hogy Ripka Ferenc, amikor meg-
írta a Gödöllô a királyi család otthona címû könyvét a mil-
lenniumra, Jókait kérte föl elôszó írására, aki azt el is vál-
lalta. Az író szerint csodálatos dolog, hogy a királyi család 
tagjai évrôl évre eljönnek Gödöllôre, és hosszabb idôt itt 
töltenek, noha nekik módjuk lenne a világ bármely tájára 
elutazniuk. „Pedig a mi szerény Gödöllônk nem dicsekedik 
sem Versailles, sem Sanssouci, sem Peterhof pompás csar-

nokaival, mûvészi galériáival, mesterséges vízmûveivel. Hanem van egy varázsa. Az, hogy 
a király itt érezheti azt, hogy ô az elsô »ember« Magyarországon. Ember, úr, polgár! De 
mindig elsô. Mint vadász is elsô. És midôn a király, vadászfegyverével kezében, egyedül 
cserkészik csöndes pagonyokban, a királyné egyedül járja végig a hallgató erdôket, nem 
kísérve mástól, mint a nép szeretetétôl: ez az a legfényesebb fejedelmi kíséret, amelyet 
tôlük sok hatalmas fô irigyelhet.”273 

Feltételezhetôen Sina György volt Jókai Mór modellje Az arany ember címû regény 
fôszereplôje, Timár Mihály alakjának a megformálásához. A gödöllôi kastélyt is birtokló 
gazdag bankár irodalmi ábrázolása, aki a kapitalizmus gazdálkodását, szellemét, liberá-
lis mentalitását hozta az addig teljesen feudális rendszerû településre, nem érdektelen 
Gödöllô számára. 

Jókai Mór Az arany ember címû regényt 1872. január 1. és szeptember 22. között 
121 folytatásban közölte a Jókai szerkesztésében megjelenô gazdasági és politikai napilap, 
A Hon, mely nagy népszerûségét a folytatásos regényeknek köszönhette. Könyv alakban 
az Athenaeum adta ki 1872-ben öt kötetben. Az író legjobb regénye, esztétikai szempont-

273 Jókai Mór: Elôszó. In: Ripka Ferenc: Gödöllô a királyi család otthona. Bp. 1896. 
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dal.281 Érdeklôdéssel hallgatta az óriási Sina-vagyon eredetérôl a bécsi üzleti körökben 
keringô történeteket. Ezek szerint a bécsi Sina-bankház alapítója, az idôs Sina György 
társas szerzôdést kötött egy basával, aki Macedóniában felvásárolta a lakosságtól az ösz-
szes gyapotot és földijének, Sina Györgynek adta azt el értékesítés céljából. A bankár kö-
zös nyereségre adta el a gyapotkészletet, és a basa részét is ô kezelte. A basa sejtette 
ugyanis, hogy a szultán elôbb-utóbb neki is megküldi a selyemzsinórt, s elkobozza va-
gyonát, akkor a bankár majd a családjának kifizeti a ráesô részt. Több évi üzleti virágzás 
után Sztambulból megküldték a selyemzsinórt, de nemcsak a basának, hanem a fiának 
is, megfojtották az egész családot, és az összegyûlt tetemes összeg Sina birtokába került, 
hiszen ô volt társának törvényes örököse.

A Sina-történet harmadik változata Jókainak az 1870–1871-es évekbôl – tehát 
Az arany ember írásának idejébôl – származó noteszeiben található feljegyzés: „B. Sina 
gazdagságának eredete, jön török szökevény gazdag m… [magyar?] [miniszterrel?] ga-
bonahajón, az út közben meghal, ô marad örököse.”282 (Az m feloldására több variáció 
ismeretes: „miniszterrel” vagy „magyar”). Mindhárom történetnek az a lényege, hogy a 
nagy bécsi Sina-bankházat alapító idôs Sina György nem egyenes úton, nem a legtisztább 
módon jutott hozzá a gazdagsághoz, a nagy vagyont megalapozó, induló tôkéhez. Valaki 
másnak a halála árán, jóllehet azt nem ô okozta, de véletlenül hullott az ölébe egy nagy 
vagyon, ô nem dolgozott meg érte, nem tett érte semmit, csak kinyújtotta érte a kezét. 
Ha kicsit más változatban, más kontextusban, de három variációban is elôfordul ugyanaz 
a sejtelmes történet, feltételezhetô, hogy volt némi valóságalapja a Sinákkal kapcsolatban. 
Lényegében e helyzet elôidézte morális kérdés áll a regény középpontjában: lehet-e bol-
dog az ember olyan vagyonnal, gazdagsággal, amelyre lopás útján tett szert, amelyet nem 
munkával, nem saját tehetségével szerzett meg? 

Timár Mihálynak egész sikere az Ali Csorbadzsitól elvett kincsen alapszik. Bár tehet-
séges, okos, bátor, elôrelátó, leleményes ember Timár Mihály, Fábri Anna szerint „Ô az 
egyetlen igazi self-made man a Jókai-regények világában,”283 de jó tulajdonságait nem 
tudta volna kibontakoztatni, pályáját nem tudta volna befutni, sôt paradox módon elme-
nekülni sem tudott volna a Senki szigetére Ali Csorbadzsi pénze nélkül. Ahogyan Jókai is 
írja Az arany emberben, a vállalkozásoknál mindig az elsô százezer forint az, amit nehéz 
megszerezni, a többi már simán megy. Az elsô százezer után már van hitel, konkrét 
is és morális is. A török kincstárnok Sztambulból menekül a kincstár ellopott pénzé-
vel, s lányával együtt Magyarországra akar szökni. A lányát szerette volna megmenteni a 
szerájtól, a pénzt pedig a szultántól. Amikor megtudja, hogy üldözi a török hajónaszád, 
öngyilkosságot követ el, s Timár Mihályra bízza lányát és a vagyonát. Ez a történet na-

281 Pulszky Ferenc: Életem és korom. Bp. 1958. I. 246. 

282 Jókai Mór: Följegyzések, i. m. II. 567. 

283 Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór 

regényeiben. Bp. 1991. 178. 

Eötvös Károly A Jókay-nemzetség címû könyvében határozottan állítja, hogy Ti-
már Mihály alakjához Jókai modellje Domonkos János volt,279 a gazdag komáromi 
gabonakereskedô és hajótulajdonos, akinek milliókra becsülték a vagyonát. Komáromban 
rokonoktól és idegenektôl összegyûjtött értesülések alapján Eötvös azt mondja, hogy 36 
dunai nagy gabonaszállító tölgyfahajója, hetven kisebb hajója, legalább tíz kikötôje volt a 
gazdag embernek. A nagy hajók között volt az a bizonyos Szent Borbála is, amely a regény-
ben szerepel. Fôként gabonával kereskedett Domonkos, ô volt a legnagyobb úr a Dunán 
és a Tiszán, mindenütt voltak raktárai, ügynökei, irodái, házai, lovai. Görögkeleti vallású 
volt, rácnak, görögnek tartották, de igazából nem tudták, milyen nemzetiségû eredetileg, 
magyarrá igyekezett lenni, nyelvet meg sokfélét beszélt, németet, rácot, görögöt, törököt, 
ami szükséges volt a foglalkozásához, az aldunai üzleti összeköttetéseihez. Domonkos Já-
nos agglegényként élte le az életét, vagyonát öccse, Domonkos Sándor örökölte. Érdekes 
módon ennek a Domonkos Sándornak a Teréz nevû lányát éppen Gödöllôn érte utol a 
végzet, s Jókai róla mintázta az A tengerszemû hölgy címû regényének a fôhôsét. Jókai 
nem ismerte személyesen Domonkos Jánost, amikor a gazdag ember meghalt 1833-ban, a 
kis Jókai még csak 8 éves volt. Csupán a legendája jutott el hozzá. A közhit szerint a dús-
gazdag ember nem is halt meg, csak elbujdosott, s egyszer még haza fog térni. Az arany 
emberben Timár Mihály megrendezett halálának és temetésének lehet ez az alapja. 

Noha a Jókairól szóló szakirodalom nagy része Eötvös Károly szóbeszéden alapuló 
és nem bizonyított állítását fogadja el, ugyanakkor elterjedt az a feltételezés is, hogy 
idôs Sina György lehetett a modell Timár Mihályhoz. Sina története három variáció-
ban szerepel. Herein Károlynak a Magyar Városok Monográfiája-sorozatban Kispestrôl 
írott könyvébôl megtudjuk, hogy Kispestnek Gödöllôéhez hasonló sors jutott, herceg 
Grassalkovich Antal halála után a Héderváry-Viczay család örökölte, akik továbbadták a 
birtokot báró Sina György gazdag levantei kereskedônek. „Sina báró ismeretlen nagyság 
volt – írja Herein Károly –, sokat beszéltek arról, hogy a Bosporus tájékáról jött rengeteg 
vagyonnal, és hogy a török kormány 1847-ben a bécsi kormánytól kiadatását is kérte. 
A török kormány ezen kérését nem teljesítették, s ennek volt azután köszönhetô, hogy 
1849 végén a török kormány viszonzásul nem szolgáltatta ki Kossuth Lajost és a többi 
menekülôt az osztrák kormánynak. Jókai ’Aranyembere’ körülbelül ezzel a történettel 
foglalkozik.”280 Herein Károly állítását más forrás nem erôsíti meg. Idôs Sina György 
1847-ben, amikor állítólag a kiadatását kérte a török kormány, már rég halott volt. Kép-
telenségnek tûnik az a merész politikatörténeti állítás is, hogy egy Sina csereszabatos lett 
volna Kossuth Lajossal, de a korabeli szóbeszéd mindenképpen kortörténeti kuriózum. 

Pulszky Ferenc, akinek családja ugyancsak kereskedéssel szerezte vagyonának jó ré-
szét, házassága révén megismerhette az osztrák fôváros nagypolgári köreit, személyes 
közelségbe került a nagy pénzfejedelmekkel, többek között a Rotschild- és Sina család-

279 Eötvös Károly: A Jókay-nemzetség, i. m. 237–242. 

280 Herein Károly: Kispest megyei város, i. m. 13–14. 
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többit úgy tanulták. Nem is különítették el magukat, mindenütt ott voltak, ahol más. 
Többnyire nemes emberré lettek s büszkék voltak magyar ármálisaikra […] ez az egész 
ragaszkodó faj kiveszett már. Méltó volna fiziológiai búvárlatra utána járni, mi okozta, 
hogy elmúltak? Miért haltak meg férfiaik mint agglegények, leányaik mint hajadonok?” 

A görögök nemcsak a Jókai-regényekben, de a valóságban is kereskedôk voltak, mint 
például a Sina család, akiket talán éppen a sikeres asszimiláció gátolt meg abban, hogy 
foglalkozásukat még több generáción keresztül továbbvigyék. Csak úgy lehetett beillesz-
teni ôket a magyar társadalomba, hogy nemesi címekkel ruházták fel ôket. Ha viszont 
magyar nemesekké lettek, akkor le kellett nézniük, meg kellett vetniük a kereskedelem 
silány foglalkozását. Ez a feloldhatatlan elvi ellentmondás vezethetett oda a Sina család 
esetében is, hogy tagjai elhagyták Magyarországot.

A magyar nemesek nem tartották magukkal egyenrangúnak a mágnássá, báróvá avan-
zsált bevándorlókat, csak a pénzükre volt szükségük, hiszen errôl szól Kacsuka kapitány 
és Brazovics Athalie egész kapcsolata Az arany emberben. A nincstelen kapitány – bár 
nem szereti, de – ostromolja a gazdag kereskedôlányt a hozomány reményében. Amikor 
azonban tönkremegy az apa, elúszik a vagyon, akkor már nem kell a lány, s bevallja, 
hogy az ô édesanyja „egy született baronesse, s ez összeköttetésbe nem egyezett soha. 
Esküvônk napjára sem jött el. […] Én kegyed miatt dacoltam az anyámmal.” S ugyanez 
történik a Sinákkal is. Mindent elkövetnek, hogy asszimilálódjanak, hogy igazi magyar 
nemessé váljanak. A magyar arisztokrácia mégsem fogadta be ôket, lányait nem tudta 
férjhez adni Sina Simon, csalódottságában elhagyta Magyarországot. 

Timár Mihály tehetséges, érzéke van a kereskedéshez, sikerélményei vannak ezen a 
területen. Arany ember abban az értelemben, hogy aranya van, s azzal jól tud bánni. Min-
den, amihez hozzányúl, arannyá válik. Nem véletlenül adták a Modern Midas címet a 
New York-i fordításban a regénynek. Bejönnek a vállalkozásai, nyereségesek az üzletei, 
minden sikerül neki. Ebben hasonlíthat Domonkos Jánoshoz is, aki szintén nagyon gaz-
dag vállalkozó volt. Abban azonban már inkább a Sinákhoz hasonlítható, hogy magas 
minisztériumi, állami körök nyílnak meg elôtte, befolyást gyakorol a gazdaságpolitikára. 
Wodianerrel, Rotschilddal, Pereiraval, Arnsteinnel, Biedermannal állt egyszinten a bécsi 
Sina-bankház, melynek fônemesek voltak adósai. Timár Mihály arany ember volt abban 
az értelemben is, hogy szívesen adakozott, segített a szegényeken. Akárcsak a Sinák, Ti-
már is nemesi tetteket tudott csatolni a nemesi névhez: kórházat alapított a város szegé-
nyei számára, ösztöndíjat létesített a protestáns tanodában, az ezüst áldozókehely helyett 
aranyat csináltatott az egyháznak. Vargatallért osztogatott házában a koldusoknak, gon-
doskodott az özvegyekrôl és árvákról.

Sina György-e tehát Jókai aranyembere? Az író természetesen több valóságos 
személybôl gyúrta össze a regénybeli figurát. A gazdag ember arcképének megrajzolá-
sához Domonkos Jánostól, illetve a róla szóló legendából is kölcsönzött az író, de sokat 
merített a Sina család történetébôl is. A család meggazdagodása, az osztrák birodalomban 
befutott rendkívüli karrierje, integrálódási kísérleteik a magyar társadalomba feltétlenül 
minta volt Jókai számára Az arany ember írásakor. Szörényi László megfogalmazása sze-

gyon hasonlít ahhoz, ami id. Sina György meggazdagodásáról forgott közszájon. Bár azt 
állították Jókairól, hogy ô nem ismerte a nagyvárosi polgárságot, otthonosabban moz-
gott a kisvárosok polgári világában, mint a nagyvárosi körökben. A regénybôl azonban 
az derül ki, hogy jól ismerte a kapitalizmus, a pénzvilág természetrajzát. Kitûnôen ábrá-
zolja Timár Mihály pályájában a tôkefelhalmozódás folyamatát, a meggazdagodás mecha-
nizmusát, a vagyont, ami egy idô után önálló életet él, újabb pénzt termel, halmozódik 
megállíthatatlanul. Minden ajtó kitárul, a pénz hatalommal és közéleti funkciókkal jár, s 
hamarosan az irányítja a hôs életét. 

A Sinák története nem csupán egy gazdag kereskedô életpályáját vagy a vadkapitaliz-
mus mûködési mechanizmusát rejti magában írói témaként, hanem morális kérdések 
boncolgatására is alkalmat ad. Lopott kinccsel boldog lehet-e az ember? Timár Mihály 
mindig a legnagyobb sikerek csúcspontján érez lelkifurdalást: „tolvaj vagy” – vádolja ma-
gát a lélekelemzésekre szolgáló belsô monológokban. Timár Mihály az egyetlen vívódó 
figura a Jókai regényeiben szép számmal szereplô és általában negatívan beállított banká-
rok és kereskedôk között.284 Mit tudunk Timár Mihályról? Elôélete ugyanúgy homályba 
vész, mint a Sináké, csak azt tudjuk, hogy mivé lesznek. Timár jól beszél törökül, Ali 
Csorbadzsival és lányával is, Timeával is tud társalogni, de a bécsi udvarban sincsenek 
nyelvi problémái, amikor a miniszterrel tárgyal. Ez persze minden kereskedôre jellemzô, 
hiszen a foglalkozásuk szükségessé teszi több nyelv ismeretét. Brazovics Athanáz a ko-
máromi kávéházban az Allgemeine Zeitungból értesül arról, hogy Ali Csorbadzsi basa 
és kincstárnok megszökött a lányával, és Magyarországra menekült. A nyelvhasználatból 
tehát nem tudunk meg közelebbit Timár Mihály származásáról. A pleszkováci esperes, 
Sándorovics Cyrill azt mondja Timárnak: „Görög neved van, hosszú bajuszod van, nem 
hiszek a pofádnak […] ti felsôvidéki kereskedôk mindig megcsaltok bennünket […] Ha-
mis a lelketek.” Timár tehát görög? Neve alapján azt hinnénk, magyar, azt meg a regény 
állítja, hogy református. Hajóbiztosként dolgozik Brazovics Athanáznál, aki idegen, gö-
rög kereskedô, rokonságban áll Ali Csorbadzsi görög feleségével. Érdekes módon mégis 
azt mondja egy helyütt Brazovics Athanáz, hogy Timár Mihály jöttment, neki viszont 
tôsgyökeres magyar nemes volt az öregapja is. 

Nehéz tehát eligazodni ebben a világban, hogy ki kicsoda és minek akar látszani. A re-
génybeli kapcsolatok, emberi viszonylatok pontos képet adnak a magyarországi polgá-
rosodás sajátos jellegérôl. A Magyarországra került görögök könnyen asszimilálódtak, 
mindig magyarrá váltak, csak a vallási szokásaik különböztették meg ôket. A Fekete 
gyémántokban írja Jókai: „Derék, élelmes kedves faj volt az a görög. Ôk voltak a szilárd 
kereskedelem legelsô megalapítói Magyarországon, a zsidónak még akkor nem volt sza-
bad fekvô birtokot szerezni, azért csak a görög kereskedô házán lehetett meglátni, minô 
uraság van az észben és szorgalomban. Azután macedon eredete dacára sohasem vette 
azon észre senki, hogy nem tôsgyökeres magyar ember. Magyar volt az anyanyelvük, a 

284 Fábri Anna: Jókai-Magyarország, i. m. 177. 
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A regény nemcsak Domonkos Terézia változatos életét mutatja be, hanem az író életút-
ján is végigkalauzol a reformkortól a kiegyezés utáni idôkig. Szembeállítja Jókai hasznos 
tevékenységgel teli pályáját az asszony elfecsérelt életével. Eötvös Károly írta A Jókay-
nemzetség címû könyvében, hogy Jókai mintája a komáromi Domonkos Sándor egyik 
lánya volt, akit Trézsinek becéztek: „Szôke szépség, de igazi szépség, tojásdad alakú arc, 
gyönyörû fürtök, harmatos arcszín, szép termet. De mindez nem feltûnô, nem is ritka do-
log. Hanem szemeiben volt valami különös. A kék színben valami csodálatos mélység. A ki 
rá nézett, nem tudott másra nézni. Elmerült mélységeiben.”289 A leírás pontosan ráillik Do-
monkos Terézia megmaradt fényképére. Ugyancsak Eötvös Károly írta, hogy több kaland 
után Domonkos Terézia „meghódított Pest vármegyében egy protestáns tanítót, akinek a 
neve volt Sztregovay János.”290 A regény kritikai kiadásának szerkesztôi291 nem tudták be-
azonosítani Sztregovay Jánost, akinek a nevét hol i-vel, hol y-nal írják. Elôször a Gödöllô 
címû könyvben292 szerepel, hogy az anyakönyvi adatok alapján a gödöllôi tanítóról van szó. 
A Magyar Tudományos Akadémia Péczely-díjjal tüntette ki a regényt 1890 októberében.

móricz zsigmond (1879–1942) 

Móricz Zsigmondnak is volt kapcsolata Gödöllôvel. Is-
merte a gödöllôi mûvésztelep tagjait, járt is náluk a 
mûvésztelepen, Nagy Sándorék arra emlékeznek, hogy 
a hátsó bejáraton jött, bejelentés nélkül, váratlanul ér-
kezett. Több cikket írt a településrôl Az Est címû na-
pilapba. 1913 januárjában Gödöllei séta címmel jelent 
meg riportja, melyben kitûnô megfigyelôként, lényeglá-
tóan máig érvényes megállapításokat tesz a településsel 
kapcsolatban. A királyi család és a kastély számos elônyt 
jelentett a településnek, de ugyanakkor meg is zavarta 
az életét. A királyi család jelenlétének köszönhetôen már 
viszonylag korán elkezdôdött a modernizáció Gödöllôn, 
jó közlekedési lehetôségek (vasút, HÉV, jó fôutak), vil-
lanyvilágítás stb., ami alapvetôen nem befolyásolta a kis 

289 Eötvös Károly, i. m. 248.

290 Eötvös Károly, i. m. 251.

291 Jókai Mór: A tengerszemû hölgy. Bp. 1972. S. a. r. Szekeres László. Jókai Mór Összes mûvei.  

Kritikai kiadás. Szerk. Lengyel Dénes és Nagy Miklós.; Késmárky István: Ki volt az „Arany ember” és  

a „Tengerszemû hölgy”? Kézirat. Bp. 2008. 

292 Dékán Antal (szerk.): Gödöllô. Bp. 1975. 193–194.

rint Jókai annyira iszonyodott a kapitalista fejlôdéstôl, hogy minden hôsét elmenekítette 
valahová, rendszerint egy létezô vagy kitalált szigetre.285 Az arany emberben a mene-
kítés dramaturgiáját a pénzvilág spekulációitól való megcsömörlésre és a lopott pénz 
miatti lelkiismeretfurdalásra építette fel. Ehhez feltétlenül Sina György sejtelmes és me-
sés meggazdagodásának a története adta az ötletet. A regény végkifejlete, Timár Mihály 
tetszhalála és elrejtôzése a Senki szigetén ugyancsak hasonlít a Sina család történetére. 
A konfliktusok elkerülésére, a problémák megoldására a Sinák is a menekülést válasz-
tották: sikertelen asszimilálódási kísérleteik után visszahúzódtak és kivonultak Magyar-
országról. A gödöllôi kastélyt eladták egy belga banknak és Görögországban folytatták 
mecénási tevékenységüket.286 

Jókai egy gödöllôi asszonyról mintázta A tengerszemû hölgy címû regényének a 
fôszereplôjét. Sztregovai János gödöllôi református tanító felesége Domonkos Terézia 
volt, akit Jókai Mór még Komáromból ismert. Az író jó barátja volt a családnak, ahol négy 
lányt neveltek, és ô majdnem feleségül vette a legkisebb lányt, Teréziát, aki az elsô sze-

relme volt. Teréziára szomorú sors várt, elsô házassága 
nem sikerült, a válás után kicsapongó életet élt, második 
férje a gödöllôi protestáns tanító, Sztregovai János volt, 
akit meggyilkolt. Tettéért halálra ítélték, majd életfogy-
tiglanra változtatták a büntetést. A regény meséje szerint 
vallási nézeteltérés, illetve szerelmi féltékenység vezetett 
a szomorú tragédiához. Bár a feleség is református volt, 
Gödöllôn azonban a katolikus vallásért, illetve inkább 
egy máriabesnyôi kapucinus páterért kezdett el rajon-
gani, kiváltva ezzel a férj állandó gúnyolódását. 1864. 
október 9-én aztán – kilencévi házasság után – lelôtte 
Sztregovai Jánost annak vadászpuskájával. A református 
anyakönyv szemérmesen elhallgatja, hogy a feleség lôtte 
le Sztregovai Jánost, csak annyit ír, hogy „puska által 
szerencsétlenségbôl” hunyt el.287 Domonkos Terézia Má-
rianosztrán fejezte be szomorú életét. Róla szól Jókainak 

az 1890-ben megjelent A tengerszemû hölgy címû regénye. Domonkos Terézia édesanyja, 
Domonkos Sándorné Both Ágnes (1792–1862) is követte lányát Gödöllôre, és itt is halt 
meg a tragédia elôtt két évvel.288 

285 Szörényi László: Mítosz és utópia Jókainál. In: „Multaddal valamit kezdeni.” Tanulmányok. Bp. 1989. 

141. JAK füzetek 45. 

286 Kerényi B. Eszter: Az arany ember. A gödöllôi kastély görög ura: Sina György és fia, Sina Simon. 

Kiállítási katalógus. Gödöllô, 2003. 34. 

287 Györe Zoltán, i. m. Ref. 1803.

288 Uo. Ref. 1931.
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SZEMELVÉNY

Gödöllei séta

Gödöllô, január 27.
Na most egy kicsit Gödöllôre…

Egy óra múlva már két öreg döcög mellettem a király kertjének hosszú téglarakott 
kerítése partján, az olvadó hólében, a meleg délutáni napsütésben, ahol az ember karcsú 
és hosszúszárú csizmát kíván és paripát maga alá.

– Régen volt itt a király?
Az öregek bólogatnak.
– Ajaj! Öt éve, ki tudná azt…
Most két éve itt volt a felség… S ezek nem tudják? Nem tartják számon?…

– Hát a királynéra emlékeznek?
– Hogyne. Sokszor lovagolt. Nem félt az itt semmit.
A kis konok öreg paraszt nyugodtan bökte ki a szót. Templomba ment. Komoly volt  

a lelke mélyérôl.
– Hát az ôszi munkát elvégezték?
– El.
– Az ôszi esôk nem ártottak?
– Nem árt itt az esô. Homokfôd ez. Elissza.
Belenéz a maga kis életébe, a maga kis földjébe, a maga kisded szûk világába s levonja 

a konzekvenciát. 
– De minálunk nem is terem meg más, csak a gabona. Itt nem terem tiszta.
Bólint, sajnálja a búzát, aztán apró pillogású kis szemeivel kiereszkedik a távolba,  

a nagy magyar világba s szól:
– Arra alá, ahun anyafôd van, ott egen. Ott elhiszem, hogy megáll a víz. 
Be van fejezve a világ elôtte, immár nyugodtan ballag elôre, a templomba. Ahol várja 

az Isten. 
A szép fasor végén nyitva a park kapuja. 
– Ez a királyné kastélya? 
– Ez a palota. Ez. 
Meghatva nézek föl a fenyves közül kinövô kedves kis palotára. Arra lejjebb egy nagy 

görbe fa, lám ez még itt áll ma is, s aki onnan az ablakból annyiszor láthatta, a drága 
királyné asszony, ô már hol van.

– Nézze csak, temetés. Zsidó temetés. 
Gyászmenet jön szembe. A kis fekete halottas kocsi után fiákerekben a kísérôk. Falu-

si, bozontos szakállú öreg zsidók, kívánatos, elegáns fiatal szép zsidólányok. Csöndben, 
lépésben haladnak el a királyné ablakai alatt, most bizonyára kinézne rájuk, mondana 
valamit, hiszen ô is ember volt, asszony volt. 

A keskeny park hosszában vágja át a községet, ha a kapukat becsukják, két Gödöllô 
van Magyarországon. 

alföldi falu lakóinak mindennapjait. A király és mindaz, ami az ô jelenlétével járt, az csak 
átmeneti, ideiglenes, pillanatnyi volt a település életében. A kastély és a falu két külön 
világ, és nem tud integrálódni egyik a másikba. Sajnos ma, száz évvel késôbb is igaz ez a 
megállapítás, a fôút és a HÉV-sín kettévágja a települést, egyik felén van a kastély, a másik 
oldalán a város, és folyamatosan keresik az utat, az átjárást egymáshoz.

1917-ben vizsgaelnök volt a gödöllôi református elemi iskolában, ahol alacsony volt 
a tanítás színvonala, 180 tanulót mindössze egy tanító oktatott. Az író csak Petri Mór 
tanfelügyelô kérésére mondott le arról a szándékáról, hogy nyilvánosságra hozza az isko-
lával kapcsolatos szomorú tapasztalatait.293 Móricz a forradalmak idején látogatott el leg-
közelebb Gödöllôre. 1919. február 20-án ült össze a gödöllôi földosztó bizottság, amelyre 
meghívták Csizmadia Sándor és Rácz Gyula szociáldemokrata államtitkárt is.294 Gödöllô 
mint koronauradalom speciális helyzetben volt, s arról tárgyaltak, hogyan lehetne ezt a 
nemzet javára fordítani. 1867-ben a magyar állam koronázási ajándékul adta a gödöllôi 
uradalmat Ferenc Józsefnek, a király azonban csak a kastélyra és a vadászati jogra tartott 
igényt, a többit visszaadta a magyar nemzetnek. Itt már a 19. század végétôl állami tele-
pek mûködtek: méhészet, baromfitenyésztés, burgonyakísérleti telep. A földmûvelésügyi 
minisztériumban az az ötlet született, hogy ide kellene helyezni az agrárképzés központ-
ját, hiszen ehhez minden adottsága megvan Gödöllônek. Ez a terv majd 1950-ben vá-
lik valóra, amikor a Premontrei Gimnázium épületébe költöztetik az agrártudományi 
egyetemet, ami valóban az ország legjelentôsebb mezôgazdasági felsôoktatási intézmé-
nye lesz. Móricz az Egy koronagyémánt s ezer koldustarisznya címû cikkében helyszíni 
tudósítást adott az ülésrôl. Azt írja, hogy a nép józan, okos, nem akarja felparcellázni a 
királyi kerteket, mert tudja, hogy Gödöllônek mint nyaralóhelynek szüksége van erre a 
kincsre. Csak a királyi kert szélébôl vágnának le, hogy ott házhelyeket lehessen adni kis-
iparosoknak, kiskereskedôknek. „A gödöllôiek tegnap egy pompás kertváros alapjait rak-
ták le: házhelyekkel kívánják végigszegni Máriabesnyôig az egész útvonalat, földet kíván-
nak az uradalomtól a város egész körzetének fejlesztésére… (…) Nem kell tehát rettegni 
attól, hogy a nép pillanatnyi éhségében tönkreteszi a jövôt. Csak szervezni és vezetni kell 
a népet, s akkor végrehajtani az ô akaratát: az lesz a legbölcsebb törvény.”295 A kertváros 
azóta megvalósult, a két világháború között egybeépült Gödöllô és Máriabesnyô. 

293 Dékán Antal (szerk.): Gödöllô. Budapest, 1976. 142.

294 Csiba József-Fábri Mihály-Heltai Miklós-Heltai Miklós Gábor: Gödöllô forradalmi napjainak és mun-

kásmozgalmának története 1918–1919. Gödöllô, 1979. 16.

295 Móricz Zsigmond: Egy koronagyémánt s ezer koldustarisznya. Az Est, 1919. febr. 26.
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Hogy élnek az emberek! Milyen meggyôzôdéssel. Milyen kitartással. S ezek a falusiak, 
így télen milyen hihetetlen úri nyugalommal. Hét és félezer ember ím itt egy telepen. 
Ezerötszáz házban. Mind, kis percent híjával, tiszta magyar, csak a felekezet vág köztük 
némi távolt. Kétharmaduk katolikus, egyharmaduk kálomista. Kétszázötven luteránus, 
ezek jobbára cselédek. Háromszázötven zsidó: ezek mind urak.

És egy király.
Ez micsoda?
Ahogy beljebb vágok Gödöllôbe, s elvész a kastély utolsó fája is, megérzem, hogy en-

nek a népnek: vendég. Ritka vendég. Akit kissé megbámulnak, mikor szûk kis napi életük 
ablakán, a kapa vagy a villa mellôl, felnéznek, meglátják, hogy lovagolnak karcsú lábú ne-
mes paripákon, aztán tovább végzik a munkájukat, mert az életük komoly és szakadatlan, 
de a vendég csak pillanatnyi…

S tovább sétálok a bazalt kockákból kirakott járdán, amelyre a magas, deszkás kapuk 
alól tégla lejtôn folyik le az udvarokból a hólé, hogy a maga ismert résein fusson szét az 
árok havában. Két gyerek játszik a túlsó oldalon. Fitos ötéves kis csöpp szôke lány visongja:

– Egér, egér, ki a házból, most jöttem a kávéházból…
Fiúnak visong, nagy sipkás, nagy csizmás, sápadt, de ugráló és huncut kis fiúnak, s 

messze hallatszik a sikkantása, mikor a varkocsánál fogva elcsípi a fickó.

Az Est, 1913. január 28. 

hidas Antal (1899–1980)

1899. december 18-án Spitzer Gyula néven született Gödöllôn, 
Spitzer Ferenc cipészmester negyedik gyermekeként. 1917-ben 
Szántó Gyulára magyarosította a nevét. A Hidas Antal nevet ko-
rábban is használta, de csak 1960-ban anyakönyveztette.296 Hi-
das Antal édesapja Kisvárdán volt suszterinas.297 „Apám a susz-
termesterséget tanulta ki. Ôszintén szólva, nem a legjobban. 
Ezt mi, gyerekek, saját lábbôrünkön tapasztaltuk.298 

Anyai nagyapja lószerszámkészítô volt Pannonhalmán, a 
lányát tizenkét éves korában Gyôrbe vitte cselédnek havi hat 
forint bérért.299 

296 Györe Zoltán: Gödöllô lakosságának leszármazási rendje az anyakönyvek alapján a kezdetektôl 

1906. december 31-ig. GVM A 2002.94.6. Izraelita 178. sz. és Függelék.

297 Hidas Antal: „Zágon felé mutat…” In: H. A.: Nagy hegyeknek ormán. Bp. 1979. 312. 

298 Hidas Antal: Szólok az idôhöz. Bp. 1979. 10.

299 Hidas Antal: „Zágon felé mutat…” I. h. 312., Hidas Antal: Szólok az idôhöz. I. m. 10. 

A piac dombjáról visszanézek. A park mély útjáról szép fehér-tarka parasztlányok bil-
legnek erre föl. Fehér ujjasok és piros szoknyák, rózsaszín kendôk és fekete kötények.

Teltek, bögyösek, vastag karúak és vastag, erôs lábúak, piros az arcuk és alig van szem-
öldökük szôke szemeik fölött. A hajuk le van símítva fényesen és hosszú fonatban s olyan 
együgyûen szaporázzák a lépést a királyi palota elôtt, mint a Burg udvarán piacról piacra 
sietô bécsi nôk.

Lám, nekünk is van hát egy pontunk, ahol a nép közel a királyhoz. Van egy Gödöllônk, 
ahol a paraszt nem emeli meg a kalapot, ahányszor ezt a szót kimondja, hogy a király. 
Nekik az életnek, az életüknek része a király. Náluk közbirtokos és talán a pótadókivetés 
ellen is tiltakozó társuk. 

Szemben a városháza. Újdonatúj, díszes fala alatt ott álldogálnak a kékmándlis ma-
gyarok, a vágásba dugott kézzel, köpcös testükön szétfeszülô lajblikkal s erôs, frissen 
borotvált tokákkal. 

– Én megmondtam a tiszteletes úrnak, hogy: kicsinált dolog vót e! Nem írásbul kell 
szavazni, hanem azt, akit a nép akar! Hogy rámutassanak, hogy ezt akarjuk… Mert ha 
mán û kimondja, hogy ezt! akkor ki mer ellene szólani… Én fel akartam szólalni…

– Mér nem tette?
– Megmondtam neki négyszemközt.
Két erôs, igás muraközi lóval vágtatva jön egy hetyke legény. A lovak hatalmas patkója 

vágja, veri a köves utat s csattog a vas a kövön. Mintha mastodont ûznének. 
– Aj, a betyár. Ha a rendôr látná, felírná. 
– Meg is érdemelné.
– Hogy elbukik az a ló a fordulón. 
– Most még az apja veszi, hát nem bánja. Majd akkor rontsa a lovat, ha ô maga veszi.
S az emberek élnek. Csendesen. Fônek a maguk levében, mint lassú tûznél a vasárnapi 

káposzta. Rotyogva. Villanyos törtet keresztül a piacon… A legsajátosabb szélsôségek zagy-
va világa terped körül. Minden van itt, ami egy 
magyar faluban lehet és nem lehet. Királyi kas-
tély és száguldó villanyos. Tarka kendô a lányok 
derekén és nagy gömbökkel lógó villanylámpák. 
A Mi boltunk néven pingált szövetkezet. És száz 
darab úri lányka, polgáristák, akik két tanítónô 
vezetése mellett mennek, mennek… Hova?… 
Hova mennek a lányok, úrilányok, bárhová indul-
tak? Férj után. Szép tanítónôikkel együtt.

A templom ajtajában már ácsorognak az 
asszonyok. Még nem húzták össze a harangot 

harmadszorra. Csudaszép fiatal asszony söpör be közéjük, finom régi-urakról maradt 
ringó léptekkel, millió ránccal a bô dagadó szoknyán, sárga selyemkendôben, lilavörös 
nyakkendôje átfogva a derekán, fekete selyemkötény. Ez is szôke arany, szôke pillantású, 
mély hangú, nyers és kemény szerelmek lehetôsége csap ki belôle. 
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tek.303 „Népes családunk a Weiss Manfréd vejétôl rekvirált lakásban kapott otthont. A Ta-
nácsköztársaság megdöntése után rövid úton kizavartak bennünket. Apámat, aki vörösôr 
volt, megfenyegették. Engem sem kíméltek (…) Budapestrôl vidékre menekültünk nagy-
bátyámhoz, Pannonhalmára.”304 

A Tanácsköztársaság bukása után, 1920 nyarán Csehszlovákiába menekült, útle-
vél nélkül szökött át a határon. Itt nôsült, 1922. október 1-jén Kassán esküdött meg 
Ludmann Júliával, aki a házasságkötés után a Szántó Judit (1903–1963) nevet vette fel, 
egy gyermekük is született, Szántó Éva (1921–1965). 1924. június 22-én elváltak. Szántó 
Judit ezután 1927 és 1930 között Fenyô László költôvel, majd 1930-tól 1936-ig József 
Attilával élt együtt. Hidas Antal második felesége Lippay Ilona, harmadik felesége pedig 
Kun Ágnes, Kun Béla lánya volt. 

Hidas Antal 1926-ban Moszkvába ment, oroszul és magyarul is írt. 1959-ben tért haza 
Magyarországra. Legjobb mûve regénytrilógiája: I. Ficzek úr. Elôször oroszul, Moszkva, 
1936,, magyarul Budapest, 1966. II. Márton és barátai. Budapest, 1959. III. Más muzsika 
kell. Budapest, 1963. Az önéletrajzi elemekben bôvelkedô regénytrilógia fôhôsét, Ficzek 
úr alakját édesapjáról mintázta. A Ficzek úr címû regény kezdô leírása nyomán kiválóan 
bele tudjuk képzelni magunkat a 19. század végi Gödöllô életébe. Az író remek képet fest 
a kisvárosi jellegû nagyközség atmoszférájáról, királyváró hangulatáról. 

SZEMELVÉNY

1899 március havában I. Ferenc József, Auszt-
ria császárja és Magyarország királya – amint 
azt a felséges úr névjegyén, az arany és ezüst 
pénzdarabokon olvasni lehetett – még sok 
egyéb magas méltóság birtokosa, téli vadá-
szatra Gödöllôre érkezett. 

A kis állomás épületét zöld fenyôgallyak 
lepték el, az épület közepén pedig egy hatal-
mas Isten hozott felírás állott. 

Végig hó borította a földeket, sütött a nap, s a királyi fenyves zöldje kiragyogott a 
vastag hótakaró alól, a derült ég alatt. Az állomás épülete mögött tekintélyes számú tö-
meg ácsorgott, elôtte pedig, a többi között, izgatottan várakoztak az önkéntes tûzoltók, 
fényesre pucolt gombokkal, villanó sisakokkal és ragyogó csákányokkal.

Elôzô este nagy viták folytak a tûzoltólaktanyának elkeresztelt istállóban arról, vajon az új 
szerkocsit s a nemrég vásárolt holland rendszerû pumpát kitolják-e a fogadtatásra? Azonban 

303 Hidas Antal: Filmkockák, „Zágon felé mutat…”. In: H. A.: Nagy hegyeknek ormán. I. m. 100., 315.

304 Illés Lajos: Az ifjúság földje. Beszélgetés Hidas Antallal. In: Hidas Antal: Nagy hegyeknek ormán. I. m. 9. 

A szülôk 1894-ben házasodtak össze Gödöllôn. A há-
zassági anyakönyv szerint Spitzer Ferenc 23 éves ci-
pészsegéd, a menyasszony, Deutsch Berta 22 éves ház-
tartásbeli. A fiú apja napszámos, a lány apja szíjgyártó 
és nyerges. Az ifjú férj az esküvô után rögtön mûhelyt 
nyitott. „Egy kis táblát tett ki, mely szerint »Cipôjavítás 
jól és olcsón eszközöltetik«.”300 Gödöllôn a központban, 
a Váci utcában (ma Dózsa György út) laktak.301

A nyári idôszakban, amikor nyaralók lepték el 
Gödöllôt, akkor még csak-csak akadt munkája a cipész-
nek, de télen nem volt pénzkeresete, ezért a Spitzer 
család 1900-ban a fôvárosba költözött, hogy ott próbál-

jon szerencsét. A negyedik gyermek, a késôbbi Hidas Antal egyéves volt ekkor. „Gödöllô 
földjébôl a magyar urak parlamentje gavallérosan tizennyolcezer hold földet ajándé-
kozott – nem nekem, hanem a királynak. A földbirtokhoz még néhány tucat szobájú 
kastélyt, amire Ôfelségének nálam bizonyára nagyobb szüksége volt. Ugyanis addig csak 
nyolcszázhetven szobával bírt, azokat megszokta, unta, újabbakra vágyott. Én viszont 
még a szoba sarkában álló teknôbölcsômet sem szokhattam meg, mert apám mûhelyét 
Gödöllôn lassanként a javításra szoruló cipôk is elkerülték. Így hát családunk – egyéves 
voltam akkor – Pestre költözött.

Nyilván erre az ajándékföldre, kastélyra gondolt az apám, amikor egy ízben levelet 
íratott a királynak. (Íratott, mert ô maga ötvenhét esztendôs korában tanult meg írni.) 
A levélben segítséget kért azon a jogcímen, hogy az ország népszaporításából – tizedik 
gyereke született – alaposan kivette részét. A levélre, ma sem értem, miért, Ferenc József 
nem válaszolt.”302

Hidas Antalnak a tipikus proletársors jutott osztályrészül. Édesapja, a sokgyerekes, 
külvárosi foltozósuszter nem tudta taníttatni, 9 éves korától dolgoznia kellett az iskola 
mellett. Nagyüzemi munkásként korán kapcsolatot talált a munkásmozgalommal.

1919-ben a Tanácsköztársaság jóvoltából rendes lakást kapott a vörösôr apa és nyolc-
tagú családja a Délibáb utcában Weiss Manfréd vejének, Wahl Oszkárnak a házában. A la-
kást Szilágyi Dezsô, a szabómunkásból lett politikai népbiztos utalta ki. Három szobában 
laktak nyolcan. A bukás után lekergették ôket a pincébe, aztán szükséglakásba költöz-

300 Hidas Antal: Szólok az idôhöz. I. m. 11. 

301 Györe Zoltán i. m., Izr. 178. sz. A Váci utca Gödöllô fôutcája, Ripka Ferenc írja róla: „Gödöllô leg-

szebb utcája a Váci utca, mely makadámból készült s gyalogjárója részben ki van kövezve. Itt van a járás-

bírósági épület s az adóhivatal is – végében pedig a katolikusoknak és a reformátusoknak ráccsal kerített 

temetôje.” (Ripka Ferenc: Gödöllô a királyi család otthona. Bp. 1896. 168.) 

302 Hidas Antal: Szólok az idôhöz. I. m. 12.
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tából kiabált. Így történt, hogy amikor I. Ferenc József kiszállt a vonatból, egyedül a 
fôszolgabíró vakkantott néhány szót, a hajadon átnyújtotta a virágot, amit mindjárt elvett 
a fenséges úrtól az egyik adjutáns, ôfelsége pedig mély komolysággal mindössze ennyit 
válaszolt:

Keszenek. Iken mek fagyok elekedve. 
S már ment is a külön váróterem ajtaján keresztül, kifelé. Felült hatlovas kocsijába. 

Az iparosok rázendítettek az Isten tartsd meg országunk királyát címû nótára. Sajnos, 
Köves Adolf izgalmában alig tudott valamit is kihozni a gyönyörû basszusból. Igaz, úgy-
sem lehetett volna kellôen értékelni, mert az önkéntes tûzoltók, mikor meghallották, 
hogy az iparosok énekelnek, s a király már megy is, nem akarván kárba veszejteni fárad-
ságukat, tele torokkal rákezdtek a Föl a szívekkel, bort a billikomba címû megrázó indu-
lóra. Pokoli hangzavar keletkezett, mert ugyanakkor a kereskedôk kibôvített dalköre is 
belefogott a magyar népdalegyvelegbe. Mindez még hagyján, de az „Alcsúti szôlôsgazdák” 
rezesbandája sem hagyta magát, s a kiutalt másfél forintért, a fülcimpák ijedt reszketése 
közben belevágott a Gotterhaltéba.

A hangversenyben az „Alcsúti szôlôsgazdák” gyôztek.

Ficzek úr. Ford. Makai Imre. I. köt. Bp. 1978. 7–11.

molnár Ferenc (1878–1952)

Molnár Ferenc az 1928-ban megjelent rövid igaz történeteket, 
feljegyzéseket tartalmazó Toll címû kötetében közöl Ferenc 
Józsefrôl két anekdotát, melyeket a gödöllôi fôvadásztól hal-
lott az író. „A történetkék nagy része – írja Schöpflin Aladár a 
Nyugatban – egy-egy embernek vagy emberi helyzetnek egy-
egy jellemvonását rögzíti meg, de úgy, hogy ezzel egy pici 
kis rés nyílik, melyen át meglátjuk az egész embert. A Ferenc 
Józsefrôl és a gödöllôi fôvadászról szóló kis anekdota például 
egy tollvonással odaveti elém az öreg uralkodó pontos arc-
képét, hajszálfinom pontosságú prestige-érzésén keresztül. 
Ha tetszik, ebbôl kikombinálhatom egész uralkodói jellemét, 
ahogy Cuvier kirajzolta egy csontocskából az ôskori állat 
egész csontváz-szerkezetét.”305 

305 Schöpflin Aladár: Molnár Ferenc: Toll. Nyugat, 1928. 10. sz. Murádin Jenônek köszönöm, hogy fel-

hívta a figyelmemet Molnár Ferenc kötetének gödöllôi vonatkozásaira.

Ficzek Ferenc fiatal susztermester ezen indítványát a Tûzoltó Egylet elnöke leszavaztatta. 
 Az Iparos Egylet dalárdája két új nótát tanult be, de az egyik éneklésétôl a fôszolgabíró 

egyenes kérésére, tekintettel a jövevény meglett korára, elállottak. A nóta egyébként így 
kezdôdött: Szeretni oly nehéz a kornak alkonyán…A másik dalt, evvel szemben, az Isten 
tartsd meg országunk királyát – be kell vallanunk – pompásan betanulták. Különösen a 
basszus lepte meg a hallgatót. Köves Adolf pékmester valósággal remekelt, amint a kar-
mesteri intésre óriási torkából jövô hangokkal ágyúdörgésszerûen aláfestette a második 
sort, hogy Fény borítsa szentelt koroná-á-ját. 

Ott állt az elsô helyen a Gazdakör, sujtásos magyar nadrágban, prémes mentében, a 
királyi külön váróterem elôtt pedig, kevésbé feszesen, az urak, a Nemzeti Kaszinóból. És 
nehogy a krónika hiányos legyen, a fehér ruhás szüzek is ott virítottak. Sajnos, aki a csok-
rot kellett hogy átnyújtsa, „Gödöllô szépsége”, egy tizennyolc esztendôs hajadon, aki más-
kor oly biztosan tudott társalogni, akár a fôispánnal is, most igen gyönge természetûnek 
bizonyult. Izgalmában háromszor is eltûnt, de meg kell adni, hogy a virágcsokrot minden 
esetben gondosan letette az ajtó elé.

…Hetekkel elôtte vagonszámra hozták Gödöllôre az állatokat. Szarvasokat, ôzeket, 
nyulakat, fürjeket. Megható látvány volt, mikor a vagon ajtaját elhúzták, s az elsô ôz, 
remegô orral, kidugta a fejét. Amint meglátta a lent álló, vonatkísérô vadászt, ijedten 
kapta vissza fejét. Mellôle kiugrott egy hatalmas szarvas, a másik vagonból két nyúl buk-
dácsolt fejjel lefelé, vagy öt fürj kotkodácsolva futott az erdô irányába, majd a nyakukat 
törve igyekvésükben, s ezután, mintha telt zsákot hasítottak volna fel, egymás hegyén-
hátán potyogtak lefelé az állatok, s vágtattak vadul, neki az erdônek. Három nyulat és 
két fürjet a nagy tolongásban eltapostak az agancsosok, két ôz a többiek után sántikálva 
igyekezett. Utoljára egy nyúl dugta ki a fejét az ajtó mögül, csodálkozva nézett a világba, 
felbámult az égre, aztán ô is fejest ugrott, s egy pillanat múlva eltûnt a fenyvesben.

Az állomásfônök a széttaposott két fürjet a bakternek ajándékozta, a pályafelvigyá-
zót pedig barátságosan meghívta nyúlpecsenyére. A bakter a hóna alól kikandikáló piros 
zászlóhoz szorította a két fürjet, jobbjával pedig tiszteletteljesen szalutált. 

A pályafelvigyázón különben meglátszott, hogy nem aludta ki magát. Éjszaka, petróle-
umlámpa mellett, téli köpönyegének pecsétjeivel viaskodott, s míg ô némán kaparta kör-
mével, szalmiákszesszel, benzinnel, addig a szakállas bakter így szólt kabátjához: „Eredj 
ki, te ronda fót, a királyt nem illik pecsétesen várni. No!”

Összesen elkészültek nyolc beszéddel, tizenhét virágcsokorral, öt okirattal, három da-
lárda pedig öt dallal, mivel, mint már említettük, az Iparos Dalárda a fôszolgabíró egye-
nes kívánságára lemondott egy dalról.

…A vonat befutott. Az állomás mögött, a nagy izgalomban és szorongásban csizmával 
Izsófné kofaasszony lábára hágtak. Izsófné – tekintet nélkül az ünnepélyes pillanatra – 
csúnyán káromkodni kezdett, de egy parasztgazda úgy oldalba bökte, hogy az asszonynak 
a lélegzete a torkán akadt. 

A király helyett egy szárnysegéd ugrott le a vonatról. Valamit mondott a fôszolgabírónak, 
aztán visszament. A fôszolgabíró végigfutott a zászlós testületek elôtt, és torkaszakad-
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A második anekdota így szól:

Ô felsége vaddisznóvadászatra ment a fôvadász kíséretében. Ketten voltak. Gödöllô 
környékén valóságos menetrendjük volt a vaddisznóknak. Állandóan bizonyos helyekre 
és bizonyos idôben tették ki nekik az eledelt s ránevelték ôket arra, hogy a vasút pontossá-
gával jelenjenek meg ezeken az etetôállomásokon. Az állomások egymástól való távolsága 
nem volt valami nagy. Ô felsége vaddisznóvadászatai csak akkor kezdôdtek, mikor már 
a vadak pontosan be voltak gyakorolva és a fôvadásznak megbízható menetrend volt a 
kezében. Így is nevezték a disznókat: „a három óra huszas”, a „négy negyvenes” stb.

Elindulnak tehát – a király és a fôvadász – és a szegény „három huszas” pontosan meg-
jelenik egy bokor mellett. A király rálô, de csak megsebzi. A disznó megáll egy pillanatra, 
aztán vadul nekirohan a királynak. A pillanat komoly volt. A király életveszélyben forgott. 
R. bácsi, mikor az esetet elbeszélte, ezt mondta: „Esküszöm, trónváltozás elôtt álltunk!” 

– Ezt átérezve, a fôvadász – mielôtt még ô felsége másodszor lôhetett volna – felkapta a 
puskáját és egyetlen biztos lövéssel leterítette a disznót. Pillanatnyi csönd következett. 
A fôvadász föllélegzett és várta a köszönetet. Ôfelsége, aki már célzásra emelte volt pus-
káját, most lassan leeresztette. Szigorú tekintettel fordult a fôvadász felé és minden szót 
élesen hangsúlyozva, ezt mondta neki:

Ki szórakozik itten: ön vagy én?

Toll. Rövid igaz történetek, megjegyzések, feljegyzések, kuriózumok gyûjteménye. 
Bp. [1928] 135–140.

SZEMELVÉNY

Tendencia és színezés nélkül, tárgyilagosan szeretném itt leírni azt a két anekdotát, 
amelyet egy kedves öregúr, Ferenc József király udvari fôvadásza beszélt el tizenöt évvel 
ezelôtt. Ezeknek az anekdotáknak ritkasági értékük is van, mert Ferenc Józsefrôl alig 
van anekdota forgalomban. (Ami egy uralkodóra nézve legalább oly jellemzô, mint egy jó 
anekdota.) Gödöllô hatalmas erdôségeiben évtizedeken át volt ez az öregúr Ferenc József 
kísérôje a vadászatokon. Hófehérhajú, szeretetreméltó, kedves öreg magyar. A legalapo-
sabb ismerôje volt a királyi erdôségnek és a vadállománynak. 

Íme az elsô:

A vadászatra való elindulás így történt. Kétlovas nyitott kocsi állt meg a kastély kapuja 
elôtt s várta az uralkodót. A kocsi mellett állt levett kalappal az öreg fôvadász. Ô felsége 
pontosan érkezett. A fôvadász meghajolt. Ô felsége a kalapjához emelte a kezét és beült 
a kocsiba. Ezt megvárta a fôvadász és mikor a király már ült, ô – a fôvadász – fellépett a 
jobblábával az elülsô kerék agyára, hogy felüljön a bakra, a kocsis mellé. Mikor ebben a 
mozdulatban ott tartott, hogy a jobblába a kerékagyon volt, ballába pedig éppen felemel-
kedett a földrôl s ô így a levegôben lebegett a föld és a bak között, ô felsége megszólalt:

De kérem … üljön be ide hozzám! 
Az öregúr leszállt a levegôbôl és megköszönve a meghívást, beült a kocsiba, szembe a 

királlyal, a kis ülésre. 
Ez így történt évtizedeken keresztül pontosan és változatlanul, minden egyes alka-

lommal. Úgyannyira, hogy az öreg fôvadász mozdulata: a fellépés a kerékagyra és a ka-
paszkodó mozdulat a kocsis irányba már csak puszta formává változott, mert a mozdula-
tot abszolút biztonsággal követte a meghívás:

De kérem … üljön ide be hozzám! 
Természetes következménye lett ennek a szokásnak az, hogy az öreg fôvadász moz-

dulata évek folyamán vesztett az intenzitásából, hogy úgy mondjam: ôszinteségébôl, 
bensôségébôl, lelkességébôl. Az élesszemû figyelô észrevehette, hogy a fôvadász, mint a 
színháznál mondják, már csak „markírozta” azt, hogy a kocsis mellé akar ülni.

Egy napon aztán a következô történt.
A király beült a kocsiba. R. bácsi eljátszotta a bakraülnivaló akarás kis komédiáját, de 

nem elég jól. (Aznap talán nem volt hangulatban.) A jobblábát ugyan feltette a kerékagy-
ra, de a ballábát nem húzta rögtön utána, hanem egy kicsit megállt ebben a pózban és 
várta a meghívást. Ferenc József ezt észrevette. Kínos félperc telt el. Ferenc József egy 
szót sem szólt. A fôvadász izzadni kezdett, mert érezte, hogy kegyvesztett. Aztán felhúzta 
a ballábát is a levegôbe, de már késôn volt: a király néma maradt. Akkor R. bácsi felült a 
kocsis mellé és a kocsi elindult. Sem akkor, sem azontúl, haláláig soha többé nem szólí-
totta fel ôt a király, hogy üljön be a kocsiba.
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III. A hOrThY-kOrszAk 1920–1945

„Esôs délelôtt a gödöllôi parkban. Egy órája állok már a kastély bejáratában, két silbakoló 
huszár elôtt. Egyszerre megjelenik a király. 

Katonaruhát visel, a kabát gallérját feltûrte. Balján fiatal tiszt kíséri. Lassan, zsebretett 
kezekkel, elindul a park esôtôl lucskos útjain, az ázott fák között. Most látom másodszor 
életemben. Fiatal ember, arca vörös. Egy pillanatig rámnéz, tájékozatlanul. Köszönésem 
tehetetlen barátsággal fogadja. 

A városban már rikoltoz a forradalom. Tizennyolc éves vagyok e pillanatban, s tudom, 
hogy ez a fiatal király már nem uralkodik sokáig. Talán csak hetek, talán csak napok 
vannak még számára. 

Mélyen sajnálom a magányos királyt, amint a fák között bolyong, az esôben. Oly ott-
hontalan, mint csak királyok tudnak lenni, egy perccel a bukás elôtt” – írta Márai Sándor.1

1918 októberében IV. Károly király és családja éppen a gödöllôi kastélyban tartózko-
dott, amikor a Monarchia összeomlásának hírei érkeztek. Itt fogadta a király a politiku-
sokat, többek között Károlyi Mihályt, akikkel a kormányalakításról tárgyalt.2 A királynak 
és feleségének sietve kellett menekülnie Bécsbe 1918. október 26-án éjjel, a gyerekek 
azonban még Gödöllôn maradtak pár napig, és látogatást tettek a máriabesnyôi temp-
lomban is, melyet megörökített a Historia Domus. „Ugyanezen idôre, október 30-ára esik 
a felséges királyi családnak menekülése a gödöllôi várkastélyból. Mily megható jelenet 
volt, midôn a királyi gyermekek okt. 29-én egy apáca és tiszt urak kíséretében megjelen-
nek a máriabesnyôi kapucinus zárdában kifejezvén kívánságukat, hogy ôk nagyon sze-
retnék a templomot és a kegyképet megnézni. A felséges királyi gyermekeknek egész 
maguktartásán [sic!] az igazi mély vallásosság látszik meg. Ottó trónörökössel együtt 
letérdepelnek a fôoltárra helyezett Szent Szûz kegyszobra elôtt, és mély áhítattal, halk 
szavakkal imádkozzák el a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet magyarul. Imádkoznak 
édes Magyar hazánkért. Könnyek csillogtak szemeinkben! Oh jóságos isten, bárcsak hall-
gatnád meg ezen ártatlanok imádságát. Ilyen hitet, Istenfélelmet nem igen lehet találni 
intelligens családok félrenevelt gyermekeinél! Ottó trónörökös kedvesen érdeklôdött a 
templom egyes dolgai iránt. Jókívánságaink és éljenzéseink közepette hagyták el templo-

1 Márai Sándor: Napló 1943–1944. Bp. 1990. 12–13. 

2 Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. Bp. 1965. és Varga Kálmán: A királyi család utolsó gödöllôi  

tartózkodása, 1918. október. In: A Gödöllôi Városi Múzeum Évkönyve 1992. Gödöllô, 1993. 58–67.
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került, ott nôsült meg. Az aradi Alföld címû napilapban publikálta 1889. február 16-án 
Grassalkovich Antalnak az Országos Széchényi Könyvtárban felfedezett kéziratát Egy aradi 
fôispán könyve címmel. A Grassalkovich-kéziraton kívül Gödöllôhöz köti még az is, hogy 
pontosan kiszámolta, hány napot töltött Erzsébet királyné Gödöllôn.7 1892-ben Kolozsvárra 
nevezték ki az egyetemes történelem professzorává, tehát fokozatosan erdélyivé vált. Az I. 
világháború idején a kolozsvári egyetem rektora volt, 1919. május 12-én azonban eltávolí-
tották kolozsvári egyetemi tanári állásából. 1921-ben költözött Szegedre, ahol – Teleki Pál 
kérésére – segített az ide átköltöztetett egyetem megszervezésében. Tehát ô is azon értel-
miségiek közé tartozott, akik a trianoni döntés miatt kerültek Szegedre, majd Gödöllôre. 
A szegedi egyetem tanáraként folytatta addigi munkáját, de lélekben továbbra is kötôdött 
Erdélyhez, gyakran publikált erdélyi lapokban. Egyetlen lányuk, Müller Alfréd m. kir. száza-
dos felesége és három fiúgyermekük Gödöllôn lakott, és Márki Sándor gyakran tartózkodott 
náluk. A történész 1925-ben Gödöllôn halt meg 72 éves korában, de Budapesten temették 
el a Kerepesi úti temetôben. Valószínûleg késôbb hozták hamvait Gödöllôre, mint Körösfôi 
vagy Teleki Pál esetében, mert itt található síremléke a Dózsa György úti temetôben.8 

Gödöllôn volt a csonkamagyarországi székelyek lapjának, a Székelységnek a szer-
kesztôsége. A szélsôjobboldali folyóiratot Szépvizi Balás Béla (1871–1934) szerkesztette, 
az 1921-ben kiadott, majd a II. világháború után betiltott Kánaán pusztulása I-II. címû 
antiszemita regény írója. A regény címlapját Remsey Jenô festômûvész tervezte. Gödöllôn 
a Királytelepen mûködött Szépvizi Balás Béla másik vállalkozása, a Turáni Irodalmi Vál-
lalat, ami Napsugár címmel adott ki „Ôsmagyar néprajzi havi folyóirat”-ot 1925-ben 
és 1926-ban.9 Székely Irodalmi és Tudományos Társaság alakult Budapesten, melynek 
vezetôségében több gödöllôi író is szerepelt. A társaság fôtitkára Szépvizi Balás Béla, titká-
rai Kovács Dénes és Holló Ernô voltak. 1933 ôszén a gödöllôi járás székelyei összegyûltek, 
és Hargitaváralja gödöllôi járási társközség címen egy szervezetet hoztak létre. A jelképes 
község bírája tordai Sándor László ny. csendôrezredes lett. Azt tervezték, hogy Gödöllôn 
egy székelyotthont létesítenek székelyföldi építési stílusban. Elsôsorban azzal a céllal, 
hogy a szétszóródott és a kallódásnak kitett székely nemzeti kincseket megmentsék és 
egy közös otthont teremtsenek a szétszórtan élô székelyeknek. Az otthon, melynek terveit 
a csonkaországban lakó székely mûvészek készítették volna, végül is nem valósult meg.10 

7 Ezt az Erzsébet Magyarország királynéja címû könyvében tette közzé. Bp. 1899. 

8 Paksa Rudolf: Márki Sándor. Korunk (Kolozsvár), 2011. 5. sz. 60–65.; Halálozás. GV 1925. júl. 5. 1.; 

GH 1935. febr. 24. 2.

9 A kônyomatos újságból a Gödöllôi Városi Múzeumnak is van egy példánya, GVM TD 96.30.1.; Remsey 

Jenôtôl nem állt távol a Kánaán pusztulása c. regény problematikája, a festômûvész, költô 1920-ban adta 

ki A Szent Turul c. irredenta drámai költeményét; GH 1935. jan. 6. 3.; Szépvizi Balázs Béla a Hargita me-

gyei Csíkszépvizen született 1877-ben. Innen vette fel az elônevet.

10 Székely Irodalmi és Tudományos Társaság alakulása. GH 1932. máj. 22. 3.; A járási székelyek 

közgyûlést tartottak. GH 1934. dec. 23. 3.; GH 1935. jan. 20. 2.; GH 1935. jún. 16. 2–3. 

munkat, hol oly gyermekded lélekkel imádkoztak. És másnap már menekülniök kellett, 
veszélyben volt életük. A hatalmas Isten óvja meg felséges királyunkat és családját min-
den rossztól és minél elôbb adja vissza hazánknak és egyházunknak.”3 

A gödöllôi kastély 1920-tól Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciája lett. A kormány-
zóék is – a királyi család szokásához hasonlóan – általában a szeptemberi napokat töltötték a 
gödöllôi kastélyban. A vadászatok változatlanul a kedvenc idôtöltések közé tartoztak. 

1. GYüTTmEnTEk és IrrEdEnTIzmus 
TrIAnOn uTán

Trianon után sok erdélyi, felvidéki, délvidéki menekült került Magyarországra és ezen be-
lül Gödöllôre. A menekültek között különösen magas volt a köztisztviselôk, értelmiségi-
ek aránya. Hovhannesian Eghia könyvében név szerint is felsorolja azokat a közjegyzôket, 
fôjegyzôket, bírósági szakembereket, akik ekkor kerültek Gödöllôre. Szabó Ernô Béla 
menekült gáti közjegyzôbôl Gödöllôn adóügyi jegyzô, Schwertner Lajos menekült 
fraknói, illetve nagymartoni fôjegyzôbôl pénztárellenôr jegyzô, Gálffy Dezsô menekült 
aranyosegerbegyi fôjegyzôbôl közigazgatási jegyzô lett.4 A szerb uralom elôl menekült 
1920-ban a délvidéki Nagybecskerekrôl Králik László (1871–1939) tanár, a cserkész szó 
megalkotója, aki Gödöllôn telepedett le és a minorita gimnázum tanára, igazgatója lett. 

Jelentôs volt az erdélyi menekültek száma. A gödöllôi járás területén körülbelül 400 
lakos telepedett le Erdélybôl az I. világháború után. Ekkor került ide Sidó Lajos tanár, 
aki a Török Ignác szobrot készíttette. Szabó Károly, a fogarasi állami ménesbirtok jó-
szágigazgatója szintén az erdélyi megszállás után menekült családjával Gödöllôre, ahol 
1920 tavaszán meghalt.5 1923 októberében érkezett a településre a Brassóban, Székely-
udvarhelyen és Csíksomlyón iskolázódott Gáll Imre (1879–1950) méhészeti fôfelügyelô, 
és itt a magy. kir. méhészeti szakiskola igazgatója lett. A járási mezôgazdasági bizottság 
ügyvezetô alelnökeként is mûködött, emellett a Méhtenyésztés címû szakfolyóiratot is 
szerkesztette. 1935-ben ment nyugdíjba. Szakíróként fô mûve a Méhészeti ismeretek kin-
csesháza címû kézikönyv (1941).6 

Márki Sándor (1853–1925) történész bár alföldi születésû, de fiatal tanárként Aradra 

3 Máriabesnyôi Historia Domus II. 1918. 294.

4 HOVHANESSIAN E. 14.

5 GH 1935. jan. 6. 2.; Gyászrovat. GV 1920. márc. 21. 1.

6 Nyugállományú hazai pedagógusok almanachja. Szerk. Halász Imre. Bp. 1936. Másolat. GVM 

A 93.284.1.; Romániai Magyar Irodalmi Lexikon; Kisgyörgy Zoltán: Miklósvárról indult. Megyei Tükör 

1982. márc. 3.
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Gödöllôt. Ezenkívül voltak olyan gyüttmentek is, akik nem 
vállaltak semmilyen szerepet a közéletben, visszavonultan 
éltek, csak nyugodt öregséget, pihenést reméltek Gödöllôtôl. 

„Gödöllô az ifjúság városa – írta Endre László fôszolgabíró –,  
és talán ezért vonzza olyan szeretettel magához azokat, akik 
életük delelôjén túl keresnek és találnak Gödöllôn nyugal-
mat, pihenést és szórakozást. Gödöllôn sok a nyugdíjas, 
magasrangú katonatisztek, ôrnagytól altábornagyig, minisz-
tériumi nyugdíjasok, nyugalmazott táblabírók, kúriai bírák 
laknak közöttünk.”14 Nagy Sándor inkább nehezteléssel ír 
ugyanerrôl. Panaszkodik, hogy Gödöllô lakói nagyon hetero-
gén összetételûek. A község lakóinak zöme a „gyüttmentek”-
bôl áll és persze sajátmagát már nem ezek közé sorolja, ho-
lott ô is a betelepülôk közé tartozik. A „gyüttmentek” között 
sok a katonatiszt, akik a kertváros kialakításakor kaptak itt 
kedvezményes telket és szép villákat építettek a Gödöllô és 
Máriabesnyô közötti parcellákon. Ám ezek nem vesznek részt a település társadalmi életé-
ben, csak nagy ritkán öltik föl kitüntetésekkel ékesített katonai díszruhájukat, az idô nagy 
részét kis kertjeik mûvelésével töltik el. „Sok a társadalmi élet menekültje. Itt el lehet 
takarni az élet utálatos nehézségei folytán beállott szegénységet” – írja Nagy Sándor. Az is 
igaz persze, hogy a tervszerûtlenség folytán teljesen szétfolyik a település, óriási távolsá-
gok vannak, amelyeket gyalog nem lehet bejárni. Az emberek ezért nehezen mozdulnak ki 
otthonról, nem járnak el az elôadásokra, koncertekre, rendezvényekre. Nagy Sándornak 
mint a Járási Közmûvelôdési Egyesület elnökének ez napi problémája lehetett. Hetente 
szervezték az elôadásokat a Premontrei 
Gimnáziumba és kevesen jártak rá.15 

A kulturális élet szempontjából fontos 
változást jelentett, hogy 1924-ben meg-
nyitotta kapuit a Premontrei Gimnázium. 
A Jászóvári Premontrei Rend a trianoni 
békekötés után elvesztette kassai, rozs-
nyói és nagyváradi gimnáziumait és ezek 
helyett Gödöllôn építették fel gimnáziu-
mukat és rendházukat. Elitképzô intéz-
ménynek számított, késôbb francia tago-
zattal is bôvült. Több neves író volt tanu-

14 Endre László: Gödöllô üdülôhellyé nyilvánítása. GH 1934. ápr. 8. 1–2.

15 Nagy Sándor: Vallomás Gödöllôrôl. é. n. Kézirat GVM TD 2005.28.1-2. Az írás az 1930-as években 

születhetett, mert már kialakult a Gödöllô és Máriabesnyô közötti kertváros. 

A két világháború között a szé-
kely származású Bögözi Vilmos volt 
a máriabesnyôi kapucinus kolostor 
vezetôje, és a szintén székely szár-
mazású Márton Lajossal (1891–1953) 
festtette ki a máriabesnyôi templo-
mot 1942-ben. Bögözi páter továbbá 
székelykaput állíttatott Erdély visz-
szacsatolásának emlékére 1943-ban a 
máriabesnyôi templom bejáratához.11 
Csíki Kovács Dénes (1893–1981) er-
délyi származású tanító, író 1917-ben 
került Magyarországra és 1925-ben 
költözött családjával Gödöllôre, il-

letve Máriabesnyôre, ahol tanítóként dolgozott. Bár nem trianoni menekült, de a Kicsi 
Góbé címû gyereklapjával, a Zarándoknaptárba és a Gödöllôi Hírlapba írt cikkeivel a 
székely mesevilágot, nyelvjárást, az erdélyi kultúrát népszerûsítette, az erdélyi jelenlétet 
erôsítette. A ditrói születésû Siklódy Lôrinc (1876–1945) szobrászmûvész két szobrot ké-
szített Gödöllôn (I. világháborús emlékmû és Cserkészszobor), a helyi képviselô-testület 
kormányfôtanácsosi címre is fölterjesztette 1940-ben. A testületi határozat, mely ismer-
teti Siklódy Lôrinc életútját, azzal indokolja a fölterjesztést, hogy a mûvész nemcsak 
Gödöllôn, de a gödöllôi járás több községében is alkotott elsô világháborús emlékmûvet. 

„Minden egyes alkotásánál a nemes cél és nem az anyagiak lebegtek elsôsorban szemei 
elôtt.”12 Mindezek a példák azt bizonyítják, hogy erôs székely, erdélyi és egyéb határa-
inkon túli képviselet létezett Gödöllôn Trianon után, amelynek maradandó emlékeivel 
(székelykapu, szobrok, freskók) ma is találkozunk nap mint nap településünkön anélkül, 
hogy történelmi összefüggésbe helyeznénk ôket. 

Hovhannesian Eghia írja a Gödöllôi Hírlapban az 1930-as évek elején, hogy Gödöllô 
lakosságát két részre oszthatjuk, olyanokra, akik itt születtek és olyanokra, akik bete-
lepedtek, azaz „gyüttmentek” a helyi szóhasználat szerint. Hovhannesian szerint álta-
lában a „gyüttmentek” fejébôl pattan ki minden új eszme, azok akarnak javítani a köz-
állapotokon és szebbé, élhetôbbé tenni a települést.13 Itt nyilván sajátmagára gondol 
elsôsorban, hiszen ô is örmény menekültként került az I. világháború alatt a település-
re, és nagyon sok terve, ötlete volt arra vonatkozóan, hogyan lehetne jobban szeretni 

11 A máriabesnyôi templom freskói. GH 1942. jan. 25. 2.; Dr. Hovhannesian Yervant [Tarján Károly]: 

Nyílttér. GH 1942. márc. 29. 3.

12 Kivonat Gödöllô község képviselô-testülete által 1940. évi november hó 23. napján tartott rendkívüli 

közgyûlés jegyzôkönyvébôl. Gödöllô, 1941. febr. 27. PML V. 1044/c/b Gödöllô nagyközség iratai.

13 Hovhannesian Eghia: Tervek és gondolatok. GH 1931. ápr. 5. 2–3.
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földdel.17 Az I. világháborús emlékmûvet, amit Hôsök szobrának is neveznek és 196 be-
vésett név található rajta, 1930. szeptember 7-én avatták fel Horthy kormányzó és Endre 
Zsigmond országgyûlési képviselô jelenlétében. A környezô településekrôl is sokan részt 
vettek az avatáson. Siklódy Lôrinc bronzszobrának talapzatán a következô szöveg olvas-
ható: „Mi nem felejtünk. / Nem felejthetünk.” Ez nyilvánvalóan Trianonra emlékeztet.18 

Horthy kormányzóságának 10. évfordulójára, 1930–1931-ben a Mûemlékek Orszá-
gos Bizottsága az országos alapból restauráltatta a három barokk szobrot, a Kálváriát, a 
Nepomuki Szent Jánost, az Immaculatát és az 1823-as Szent Flórián-szobrot, melynek 
mása Soroksáron található. Másfél évig tartott a munka. 1931. június 21-én szentel-
ték fel ünnepség keretében a restaurált mûemlék szobrokat. Kertész K. Róbert állam-
titkár irányította a munkát, dr. Szônyi Ottó pápai kamarás, elôadó és Schulek János 
mûépítész közremûködésével Nagrand Mihály, a MOB mûvezetô építômestere végezte a 
helyszíni munkát. A mûemlékek restaurálását is irredenta propagandára használták föl.  
A Kálvária falába a kormányzó tiszteletére emléktáblát helyeztek el a következô szöveg-
gel: „A múlt szép emlékeinek megbecsülése mutasson irányt a nemzetnek a trianoni 
kálváriából kivezetô úton.”19 

Gödöllôn országzászló állításának a gondolatát 1933 tavaszán vetette fel Hovhanne-
sian Eghia a Gödöllôi Hírlap hasábjain. A világ minden részérôl Gödöllôre érkezô cserké-
szek hadd lássák a magyar nép fájdalmának és egyúttal törhetetlen hitének a szimbólu-
mát. Az volt a célja, hogy a félárbocra engedett zászló az elveszett országrészeket sirassa. 
Az ötletet nagy lelkesedés fogadta és szinte azonnal gyûjtés kezdôdött a terv megvalósí-
tására. A Gödöllôi Takarékpénztár és Igazgatóság 270 pengôs adománya alapozta meg, 
indította el a gyûjtést. Helyi bizottság alakult és ülésezett szinte minden nap. A Ferenc 
József téren a hôsök emlékmûvével szemben lévô helyet jelölték ki, ahol a községi mázsa 
állt. Közadakozásból összegyûjtötték a szükséges pénzt. A községi elöljáróság elhelyez-
tette a mázsát, de a parkírozás nem történt meg, amit pedig szintén kért a bizottság. Egy 
évvel késôbb, 1934 szeptemberében a bizottság elfogadta a bemutatott terveket és elren-
delte az országzászló emlékmûvének felépítését. Ez meg is történt, az emlékmû 1934 
októberében már készen állt. Lizits Jenô építész tervezte: verôcei faragott terméskôbôl 
hármashalmot képeztek ki, a középsôn állt a magyar címer, a két kisebb halom kôlapjain 
késôbb az összes vármegye címerét tervezték elhelyezni. A középsô halomból emelke-
dett föl a 12 méter magas zászlótartó rúd. Az emlékmû tehát elkészült, és aztán hosszú 
ideig várta a felavatást. Egy évig megint nem történt semmi ebben az ügyben. Majd 

17 Az emlékmûvet az 1950-es években lerombolták. Fényi Ottó (szerk.): A Gödöllôi Premontrei Öregdiá-

kok Emlékkönyve. Bp. 1998.

18 GH 1930. aug. 31. 2.; GH 1930. szept. 7. 1–2.; GH 1930. szept. 14. 12. Az 1950-es években a feliratot 

letörölték, a szobrot az 1970-es években az áruház építésekor elhelyezték és 1997-ben állították vissza  

a Szabadság térre a régi felirattal együtt. 

19 GH 1930. ápr. 20. 17.; GH 1930. jún. 20. 3.; GH 1931. jún. 28. 1.

lója a premontrei gimnáziumnak: Rónay György, Rezek Román, Bor Ambrus, Ferdinandy 
György. Klebelsberg Kunó négy népiskolát is épített Gödöllôn a két világháború közötti 
idôszakban: 1925-ben az állami gazdasági telepeken és Máriabesnyôn egy-egy népiskolát, 
1928-ban a Török Ignác úti alvégi iskolát, 1929-ben pedig a királytelepi iskolát. 1933-ban 
Gödöllôn rendezték a fiúcserkészek világtalálkozóját, a dzsemborit. 54 nemzet 26 000 
cserkésze vett részt a táborozáson, ami idegenforgalmi látványosságnak számított. Há-
romszázezer látogatója volt a tábornak, a sajtó folyamatosan tudósított az eseményekrôl, 
az országos lapoknál dolgozó írók is mind Gödöllôre látogattak ebbôl az alkalomból. 1939-
ben pedig a leánycserkész világtalálkozónak, a Pax Ting-nek adott otthont Gödöllô. 

Fontos események történtek a máriabesnyôi kolostor életében is a két világháború 
közötti idôszakban: 1923-ban a kegytemplomot és a kapucinus kolostort – Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére – mûemlékké nyilvánították. 
1936-ban Gödöllôtôl független, önálló plébánia lett Máriabesnyô. 

Az irredentizmus elterjedése Magyarországon 1927 után vált lehetôvé és elsôsorban 
köztéri szobrok állításában, avatásában, rendszeres koszorúzásában, az emlékek állandó 
felidézésében öltött testet. Az 1921-ben törvénybe iktatott békeszerzôdés tiltotta a terüle-
ti igények hangoztatását, ezért csak az 1920-as évek végén lett államilag is támogatott az 
irredenta propaganda. Szinte minden településen emeltek világháborús hôsi emlékmûvet 
és országzászlót. Ezek az emlékmûvek nemcsak a háborúban elesett katonáknak állí-
tottak emléket, hanem Trianonra, a területcsonkításra is emlékeztettek. „A legnagyobb 
tömegeket mozgósító akciók az újabb és újabb irredenta emlékmûvek avatóünnepségei 
lettek.”16 Így volt ez Gödöllôn is. 

Az irredenta és revíziós propaganda szolgálatában állt a Nagy Sándor tervezte országos 
cserkész- és levente zászló is. A cserkészzászló egyik oldalán a 63 magyar vármegye cí-
mere látható. (Ma a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona és az állandó kiállításon látható.) 

Irredenta alkotás volt a premontrei 
hôsök emlékmûve, amelyet 1928-ban 
állítottak a premontrei gimnázium 
mögötti füves területen az úgyneve-
zett látódombon. Kertész K. Róbert 
és Sváb Gyula mûve volt ez is, mint a 
gimnázium épülete. A négyszög ala-
kú terméskôtömb oldalán márvány-
táblákon volt olvasható az I. világhá-
borúban elesett premontrei diákok, 
öregdiákok és papok neve. A fedôlap 
tetején egy bronz serleg állt, Kassá-
ról, Rozsnyóról, Nagyváradról hozott 

16 Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp. 2002. 19. 
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megcsonkítóival szemben ma még tehetetlenségre vagyunk kárhoztatva, s ha módunk 
lenne is rá, hogy a Török Ignác vértanú tábornok hamvait hazaszállítassuk, azt hiszem, 
az oláhok meg nem engednék. Mert egy ilyen visszatérés az ô revízióellenes propagan-
dájuknak rendkívül sokat ártana. Ôk az egész sírfeltárást szeretnék meg nem történtté 
tenni, agyonhallgatni. Más oldalról pedig úgy gondolom, nem lenne helyes ezeknek a 
hamvaknak a hazaszállítása. Sokakban – odaát is, itt is – azt a hitet kelthetné, hogy bele-
nyugodtunk a trianoni mészárlásba. Már a hôsök hamvait is hazahozzák. Mikor pedig ôk 
ott is otthon vannak. Haza! Hiszen nekünk ott is haza van. Itt is, odaát is úgy érezzük, úgy 
tudjuk, hogy nekünk oda egyszer »haza« kell menni.”21 Nem tudni, hogy az ilyen és eh-
hez hasonló irredenta húrok pengetése miatt vagy egyszerûen csak nemtörôdömségbôl, 
hanyagságból, de végül is nem hozták haza Török Ignác hamvait. 

Sidó Lajos Erdélybôl jött tanár és iskolaigazgató saját pénzén csináltatott egy kis 
bronz mellszobrot Török Ignácról az akkor Gödöllôn élô fiatal Csikász László (1904–
1979) szobrászmûvésszel. Ezt a szobrot az Alvégi iskola elôtt szerette volna felállíttat-
ni az ifjúság okulására. Nem sikerült azonban összegyûjteni a talapzat elkészítéséhez 
szükséges 2-300 pengôt. Az 1930-as évek elején mindössze annyi történt, hogy az alvégi 
iskola melletti utcát Tégla utcáról átkeresztelték Török Ignácra, de már az iskola falára 
nem került föl ez a név. Végül is 1935-ben állították föl ezt a kis bronzszobrot a Hôsök 
ligetében az I. világháborús emlékmûvel szemben. A kisméretû szobor egy aránytala-
nul nagy fehér márvány talapzatot kapott, „TÖRÖK IGNÁCZ GÖDÖLLÔ SZÜLÖTTÉNEK 
A VÉRTANÚNAK” felirattal. Pár év múlva a polgárok és az elöljáróság is úgy gondolta, 
hogy Török Ignácnak méltóbb emlékmûvet kellene kapnia, ezért 1940-ben gyûjtést indí-
tottak egy nagyobb méretû emlékmû érdekében. A háborús idôszak miatt az adományok 
lassan csordogáltak, s egy idô után elhalt a kezdeményezés. A szobor életében döntô for-
dulatot hozott az 1943-as év, ami a dzsembori 10 éves évfordulóját jelentette, és ebbôl az 
alkalomból egy cserkészszobrot kívántak felállítani éppen a Török Ignác szobor melletti 
területen. A két szobor azonban nem illett egymás mellé. Így 1943 októberében levették a 
Török Ignác szobrot, mondván, hogy annak egy megfelelôbb helyet keresnek. Ezt a helyet 
csak 1949-ben találták meg, ekkor felállították oda, ahová Sidó tanár úr eredetileg szeret-
te volna, az Alvégi iskola mellé a Török Ignác utca elejére, és itt nyerte el végsô helyét.22 

Az irredentizmus jegyében újult meg 1941–1942-ben Máriabesnyôn a felsô- és az 
alsó templom belseje. Bögözi Vilmos Márton Lajos festômûvészt bízta meg a templom 
freskóinak elkészítésével. „…az egész belsô díszítésben és freskókban, mindenhol az 
országépítô magyar gondolat uralkodik.”23 Az egyik nagy freskó a magyar revíziót ábrá-
zolja a kegytemplom mennyezetén, a másik pedig a magyar kapucinust, Brindizi Szent 

21 P. Sz. B.: Ezredes-tábornok. GV 1933. febr. 26. 2.

22 Török Ignác emlékezete. GH 1935. okt. 13. 2–3.; A Jamboree emlékmû. GH 1943. okt. 17. 3.; A Jambo-

ree emlékmû. GH 1943. okt. 24. 2. 

23 Zarándoknaptár 1942. Máriabesnyô, 31.

1935 nyarán ülést tartott az Országzászló Bizottság, hogy az immár tengeri kígyóvá lett 
ügyben határozzon. Az ülésen részt vettek: Schlager Árpád apátplébános, ifj. dr. Szabó 
Aladár református lelkész, Nagy Sándor kormányfôtanácsos, Krause Dezsô miniszteri 
tanácsos, Gáll Imre nyug. méhészeti fôfelügyelô, Kilián Frigyes vármegyei bizottsági tag, 
Béky Ferenc, a Gödöllôi Hírlap fôszerkesztôje és a község képviseletében Hajlamász Já-
nos fôjegyzô és Stróbel János bíró. Eldöntötték, hogy a felállított emlékmûvet lebontják 
és egy másik helyen egy másik országzászlót állítanak föl, mert a területet nem lehet 
parkosítani és a mû esztétikai szempontból sem nyerte el a lakosság tetszését. Nagy 
Sándor készítette el az új emlékmû tervét. „Ennek az új tervnek a mûvészi elgondolása 
messze túlszárnyalja a régit, égbe emelkedô karcsú, kettôs kereszttel díszített kôoszlopa 
már a rajzban is eklatánsan képviseli az irredenta gondolatot” – írta a helyi sajtó. Noha 
voltak olyan bizottsági tagok, akik nem értettek egyet a költséges akcióval, ennek ellené-
re a közadakozásból épült országzászlót órák alatt lebontották a Ferenc József téren és 
egy új emlékmûvet emeltek a budapesti országút és a kastélykápolna közötti téren, ahol 
ma is áll. „Lengjen tehát az országzászló a kies Gödöllô templom terén, szítsa állandó 
lobogásra a magyar önérzet, a magyar öntudat tüzét és legyen el nem múló ékesszólás 
a megtaposott, de egyszer dicsôséggel feltámadó magyar igazság mellett” – mondta dr. 
Stuhlmann Patrik premontrei kanonok avató beszédében 1935. október 6-án. A faragat-
lan terméskôbôl emelt kúp oldalán zászlórúd található, elején süllyesztett fehér már-
ványtábla, melyen két angyal tartja a magyar címert. A felsô részen ívesen elhelyezett év-
szám: 1914–1918, a címer alatt pedig a következô szöveg olvasható: „Magyarnak lenni /  
annyi, mint / büszkébben / tûrni másnál.”20 

Irredenta érzelmeket mozgatott meg a Török Ignác szobor állítása is. Török Ignác 
kultusza Gödöllôn elég késôn kezdôdött el. Aradon 1932–1933-ban találták meg – a többi 
kivégzett magyar tábornok tetemével együtt – Török Ignác maradványait, melyek most 
az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszanak. A kihantolás híre Gödöllôre is eljutott, 
és megmozgatta az emberek fantáziáját. Gödöllô község elöljárósága mozgalmat indí-
tott abból a célból, hogy szállítsák haza Török Ignác hamvait a szülôfalujába. A tervek 
szerint a római katolikus temetôben a Honvéd emlék elôtt helyezték volna örök nyu-
galomra. A Török Ignác vértanú tábornok hamvai hazaszállítása ügyében kiküldött bi-
zottságnak tagja volt többek között Endre László fôszolgabíró és Schlager Árpád m. kir. 
kormányfôtanácsos, apátplébános. Ám nem mindenki támogatta a hazahozatal ötletét. 

A Gödöllô és Vidéke 1933. február 26-i cikkének írója szerint Török Ignác megérde-
melné, hogy szülôfaluja örök emléket állítson az ô dicsôségének. „Az aradi vesztôhelyen 
feltárt sírokban örök álmukat alvó nemzeti hôsök emléke iránt minden magyarnak fel 
kell éreznie, s bizonyosan fel is érez, s ez az érzés csak annál erôsebb, mert országunk 

20 -sian: Helyet a magyar zászlónak. GH 1933. máj. 21. 1.; GH 1934. szept. 2. 2.; GH 1934. szept. 16. 3.; 

Az Országzászló bizottság ülése. GH 1935. júl. 28. 3.; Dr. Hovhannesian Eghia: Még egyszer az országzász-

ló. GH 1935. szept. 8. 1–2.; GH 1935. okt. 13. 1. 
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uradalom és a község pedig tárgyakkal támogatta a múzeum létrejöttét.27 A második vi-
lágháború alatt elpusztult a gyûjtemény.

Bár az 1930-as évektôl már nemigen jöttek nyaralók Gödöllôre, azért akadtak ki-
vételek és neves ember is elôfordult közöttük, például Dohnányi Ernô (1877–1960) 
zeneszerzô, karmester. A Nagy Sándorék szomszédságában lévô Belmonte Leo házat 
dr. Zachár Gyula (1875–1964) jogász, egyetemi tanár vette meg, akinek 5000 kötetes 
könyvtára volt, minden kultúrnyelven olvasott. Debrecenben volt egyetemi tanár, nyug-
díjas korában lakott a Belmonte-házban.28 Az ô lánya, Zachár Ilona (Icy) (1909–1988) 
lett Dohnányi Ernô zeneszerzô harmadik felesége. Dohnányi 1937-ben 60 éves korában 
ismerte meg Salaczné Zachár Ilonát, aki akkor kétgyermekes, 27 éves elvált asszony volt. 
Dohnányi éppen válófélben volt második feleségétôl, Galafrés Elsa színésznôtôl, be is 
költözött a Gellért Szállóba a Széher úti közös villájukból. Zachár Ilona írónô volt, re-
gényes életrajzot írt Donizettirôl, Rossinirôl, Kazinczy Ferencrôl és fordításai is jelen-
tek meg. Dohnányi 1940 tavaszán írt két rövid dalt, melyet Zachár Ilona Életemet Isten 
adta címû versére komponált. A népszerû zeneszerzô és elôadómûvész, a Zeneakadémia 
fôigazgatója gyakran töltötte a nyarat Zachárék gödöllôi házában. 1943 ôszén interjút 
készített vele Berente István a helyi lapban. Dohnányi úgy nyilatkozott, hogy a községet 
és lakóit nem nagyon ismeri, mert itt tartózkodásának legnagyobb részét az Erzsébet 
park fái alatt töltötte. Szereti az erdôt, a szép parkot, a jó levegôt, a poros és sáros utcá-
kat viszont kevésbé. A zeneszerzô elmondta, hogy amikor ideje engedte, elment pihenni 
Balatonföldvárra és Erdélyben is járt hangversenykörúton, Gödöllôn munkával töltötte 
az idejét.29 1943 ôszén éppen egy zenekari kompozíción dolgozott, feltehetôen a Suite 
en Valse címû zenekari darabon, melynek Zachár Ilona volt a múzsája. Ilona javasolta, 
hogy keringôzenékbôl komponáljon zenekari muzsikát. Amint azt a helyi lap interjúja 
is megerôsíti, 1942–1943-ban dolgozott a mûvön, melynek 1943. december 10-én volt 
a bemutatója a Magyar Királyi Operaházban. „A szvit Dohnányi egyik legkiválóbb alko-
tása; az élet könnyed, színes forgatagáról beszél; a humorról, a széprôl, mely ismét eljô 
majd” – írja Vázsonyi Bálint, a zeneszerzô életrajzírója.30 Nagy Sándorék jó barátságban 
voltak a Belmonte-ház lakóival. A második világháború alatt Nagy Sándor veje, Hetzel 
Géza tüdôbajban megbetegedett a fronton, és ezért kis családjuk Szegedrôl visszaköltö-
zött Gödöllôre, Nagy Sándoréknál laktak, mert nem találtak megfelelô lakást. Az 1940-es 
évek elején Nagy Sándor a csornai templom freskóján dolgozott tanítványával, Vandrák 
Irénkével. Oda írt nekik levelet Nagy Sándor lánya: „Icivel és Dohnányival voltam az ope-
raházban, meghallgattam, hogyan dirigált a filharmonikusoknak egy szép Csajkovszky 

27 Egyházmûvészeti Múzeum Gödöllôn. GH 1942. szept. 27. 1. 

28 Hegedûs László: Könyvtárak Gödöllôn. 1986. Kézirat. GVM A 99.62.1.

29 Ifj. Berente István: Látogatás a magyar muzsika fejedelménél. Beszélgetés Dohnányi Ernôvel. GH 

1943. okt. 3. 2.

30 Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernô. Bp. 1971. 

Lôrincet, amint Csókakônél gyôzelemre vezeti a keresztény magyar sereget a törökök 
ellen. A szentélyben lévô falkép a kegyszobor megtalálásának történetét jeleníti meg. 
Márton Lajos – a középkori festôk szokásához híven – a különbözô falképeken megörö-
kítette azokat a világi és egyházi személyeket, akik támogatták a templom felújítását: 
Horthy Miklósnét, Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímást, dr. Bresztóczy Miklóst, dr. 
Németh Sándort. Az alsó templom faldíszei és színes üvegablakai is ekkor készültek Már-
ton Lajos festômûvész munkájaként. Az egész nagy beruházás hetvenezer pengôbe került, 
melyet miniszteri, állami, vármegyei segítséggel sikerült összegyûjtenie Bögözi Vilmos 
házfônöknek.24 Az orgonakarzat feletti ívben zarándokok csoportja látható, és a jobb ol-
dali jelenet közepén sötét öltönybe, nyakkendôbe öltözött alakban valószínûleg Endre 
Lászlót festette meg a mûvész.25 

Múzeum alapítására az 1940-es években is tettek kísér-
letet. Dr. Berente István (1887–1958): községi orvos, hely-
történet-kutató monográfiát írt Gödöllôrôl és egy múzeumi 
gyûjteményt hozott létre. Orvosi diplomáját 1910-ben sze-
rezte Budapesten. 1913-ban telepedett le Gödöllôn. 1920-
tól lett ügyvezetô községi orvos, ezenkívül tb. járásorvos, a 
m. kir. koronauradalom orvosa, a premontrei gimnázium 
iskolaorvosa és egészségtan tanára volt. Aktívan részt vett 
Gödöllô közéletében: tagja volt a Magyar Asszonyok Nem-
zeti Szövetsége gödöllôi fiókja és az 1871-ben alapított 
Gödöllôi Kaszinó tisztikarának. 1950 után az agrártudomá-
nyi egyetem orvosaként dolgozott, 47 év gödöllôi szolgálat 
után 1958 tavaszán ment nyugdíjba. A Gödöllôi Hírlapban 
1940–1941-ben részletekben jelentette meg a Gödöllôrôl 
és környékérôl szóló tanulmányát,26 amelyben az 1867-es 

kiegyezésig követi nyomon Gödöllô történetét. 1942-ben Egyházmûvészeti és Történeti 
Múzeumot rendezett be a kastélyban Királymezei Tibor plébános támogatásával. Horthy 
Miklós kormányzó, a kastély akkori használója biztosította a helyiségeket. A Nemzeti Mú-
zeum igazgatója akkor éppen gróf Zichy István volt, aki az elsô világháború elôtt tagja 
volt a gödöllôi mûvésztelepnek, ô négy hatalmas, keményfából faragott, üveges vitrint 
bocsátott a múzeum rendelkezésére. Pest Vármegye – melyet Endre László alispán, volt 
gödöllôi szolgabíró képviselt a megnyitó ünnepségen – anyagi támogatással, a korona-

24 Máriabesnyôi Historia Domus II. 1942. 162–163.

25 Mélykúti Csaba-Mélykúti László: A gödöllôi izraelita hitközség és ótemetô története 1852–1945. 

Gödöllô-Budapest, 2004. 40–41. 

26 Tanulmányok Gödöllô és környékének történetébôl. Cikksorozat. GH 1940. ápr. – 1941. nov. 23., ld. még 

Gödöllô egészségügyi viszonyai. In: Hovhannesian Eghia: Gödöllô a múltban és most. Gödöllô, 1933. 87–95.
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2. A dzsEmbOrI (1933) Az IrOdAlOmbAn 

József Attila verse akkor jelent meg – 1933. augusztus 4-én –, amikor megnyílt a világtá-
bor Gödöllôn az arénában Baden-Powell, Horthy Miklós kor-
mányzó és Teleki Pál fôcserkész jelenlétében. A vers egy kis 
példányszámú, rövidéletû lapban látott napvilágot, A Hírben. 
Az irodalomtörténészek sokat vitatkoztak azon, hogy mikor ír-
hatta a költô ezt a verset, melynek stílusa nem illett a harmin-
cas évek nagy versei (A város peremén, Elégia, Óda) közé. Péter 
László állítja, hogy a verset a gödöllôi dzsembori és annak jel-
képe, a csodaszarvas ihlette, hiszen egész évben a dzsemboriról 
beszéltek az emberek és írtak az országos lapok. Arany János 
Rege a csodaszarvasról, a Buda halála hatodik éneke ismert 
költeménye is hatással volt József Attilára a vers megírásakor.34 

34 Péter László: Csodaszarvas. József Attila és a dzsembori. Magyar Nemzet, 2005. jún. 11. 35. Köszönöm 

Tóbiás Csaba Sándornak, hogy felhívta a figyelmemet a cikkre. 

 A csodaszarvas

Ükös ükünk, ôsök ôse
Ázsiai puszták hôse,
Vágyat nevelt csodavadra,
Szarvast ûzött napnyugatra.

Ûztön ûzve kis sereggel,
Éjten éjjel, reges reggel,
Át az éren, át az áron,
Fegyveres népû határon.
Csodaállat, csak elillant,
Lombokon át, ha megcsillant.
Csak a nyomát hagyta minden
Füves földön, fájó szívben.

Az az elôd nem volt boldog.
Nem boldogok az utódok.
Az ôs haza odaveszett,
De a vágy nem emlékezet.

Hejh magyarok, hajh szegények,
Hova ûzni azt a gímet?
Aki hajtja, belepusztul
Asszonyostul, csapatostul.

Az is, aki látta, végre,
Hagyja immár békességbe.
Tisza mellett, Duna mellett,
Az a szarvas itt legelget.

Ázsiai nehéz szaga
Ázott pusztán füstöl tova
S aranyszôre, mikor illan,
Gyári füstön általcsillan.

Kortyolgat az ég tavából,
Villó aggancsa világol –
Ága-boga tükörképe
Csillagvilág mindensége.

[sic!] darabot. Most erdélyi körúton vannak, mondtam nekik, nézzék meg Marosvásár-
helyen az üvegablakaidat.”31 Tehát itt nyilván a Gödöllôi Hírlap interjújában is említett 
erdélyi hangversenykörútról van szó. 

A Suite en Valse volt a zeneszerzô utolsó mûve, amelynek még Magyarországon volt 
a bemutatója. Dohnányi Ernô ugyanis 1944 novemberében elhagyta Magyarországot 
Zachár Ilonával, annak szüleivel és két kamaszkorú gyerekével együtt. Sokak szerint 
Zachár Ilona beszélte rá Dohnányit az ország elhagyására. Elôször Ausztriába mentek, 
majd Argentinában telepedtek le családi okból. Zachár Ilona ekkor még nem volt törvé-
nyes felesége a zeneszerzônek, és egyedül ez az ország fogadta be a vele utazó élettársát 
és gyermekeit. 1949-ben Floridában telepedtek le, és ez év februárjában tudta feleségül 
venni Zachár Ilonát Családi levelezésébôl az derül ki, hogy a 32 évvel fiatalabb Zachár 
Ilona jó hatással volt a zeneszerzôre, lágyabbá vált a személyisége, jobban érdeklôdött 
a családi kapcsolatok iránt. „Nem biztos persze, hogy Ilona – ellentétben a két Elsával –  
intellektuális-mûvészi értelemben egyenrangú partnere lehetett Dohnányinak, ugyan-
akkor ideális módon tudta megteremteni azt a nyugodt, kispolgári idillt, amelyre az idôs 
Dohnányi, talán gyerekkori környezetére emlékezve, oly nagyon vágyott.”32 

Több zsidó származású író került Gödöllôre munkaszolgálatos gyûjtôtáborba az 1940-
es években. Bálint György 1942. október 27-én lett munkaszolgálatos, miután kienged-
ték a Margit körúti katonai börtönbôl. Vas István és Radnóti Miklós egyidôben kapta 
meg a behívót, egyiküknek Isaszegre kellett mennie, a másikuknak Gödöllôre, de aztán 
Radnótiékat is átirányították Gödöllôrôl Isaszegre. Egy másik alkalommal Vas Istvánt 
sorozták be ismét Gödöllôre, ahová HÉV-vel jött ki, egy iskola tornatermében helyezték 
el ôket. Megismerkedett itt Benjámin László költôvel, egy másik társa Boccherini menü-
ettet fütyült és ez segített a költônek abban, hogy felülemelkedjen a mostoha körülmé-
nyeken. Egy este meglátogatta Szántó Piroska és nemcsak csomagot hozott, hanem azt 
is elintézte, hogy a pedellusék lakásában Vas István megfürödhessen. Amikor Benjámin 
Lászlóval együtt megszabadultak a munkaszolgálatból, akkor egy vadaskerten át rohan-
tak a vasútállomásra, ebbôl arra következtethetünk, hogy a premontrei gimnázium épü-
letében voltak elhelyezve a munkaszolgálatosok.33

31 Nagy Laura Eszter (Pintyô) levele Nagy Sándornak. Gödöllô, 1943. IX. GVM TD 2012.16.1.

32 Kusz Veronika: „Florida ifjú aggastyánja.” Dohnányi Ernô, a Floridai Állami Egyetem professzora. (1). 

Muzsika, 2011. augusztus.; Dalos Anna: Macskatermészet. Dohnányi Ernô családi levelei. Muzsika. 2012. 

február. A „két Elsa” Dohnányi elsô és második felesége: Kunwald Elza zongoramûvésznô és Galafrés Elsa 

színésznô. Ld. még Ilona von Dohnányi: Ernst von Dohnányi. A Song of Life. Bloomington, 2002.; Dohná-

nyi Évkönyv 2002. Szerk. Sz. Farkas Márta. Bp. 2003.

33 Erôs Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp. 1995.; Vas István: Azután. Bp. 1990. I. köt. 

124–125., 298–322. 

210 211

Cserkész textil melljelvény  

a csodaszarvas motívumával



hogyha ez az álom, melyet egy tornajáték szükségszerûleg hozott létre, csakugyan való-
ság lehetett volna, a teremtés rendje szerint is! 

Ahány táborba lépünk, más-más táj, más-más éghajlat fogad. Minden nép öntudatla-
nul az otthoni tájat, a hazai légköri viszonyokat varázsolta elô a maga számára. Az egyip-
tomi cserkészek lába alatt kopárra égett az Erzsébet-park pázsitja, sivatagi homokká vál-
tozott. Svájc, Ausztria hûs, vadregényes tájat teremtett magának, szinte érezzük mögötte 
az Alpesek hófödte ormait, Anglia: szirtes partvidék. Amerika: egyetlen nagyváros, Finn-
ország: mintha rengeteg tavának egyikét ülné körül. A brit birodalom, akárcsak „nagy-
ban”, ennek a kisvilágnak is csaknem minden sarkában megvetette a lábát. Portugália 
oldalt szorult egy csöpp területre, mint otthon, az Ibériai-félsziget szélén, Szíria pedig az 
alsó park egy keskeny, háromszögû sarkában. Japán szigetnek rémlik magasan, fényesen 
úszó halzászlóival. A gyarmataitól körülfogott Franciaországnak itt is szakasztott olyan  
a területi alakja, mint az igazi térképen. 

A MAGYAR ALFÖLD TÁBORAI  
A PUSZTÁK HANGULATÁT ÁRASZTJÁK

Itt az ózdiak a falvak verbénás-rezedás kiskertjét mímelik, ott a gyöngyösiek egy-egy 
cserép muskátlit raknak sátraik elé, mint vidéki kisvárosok úriházának ablakába. He-
gyi népek fenyôgallyakat kötöznek az akácfákra. Ausztria hatalmas feszületet állított az 
erdôszélre, a régi Oroszország litvánjai szûzmáriás, olajmécseses orosz oltárt helyeznek 
egy fa törzsébe, a gyarmatiak bálványfákat tûznek ki, Franciaország marseille-i szappant 
osztogat. Még az anyag is, amellyel dolgoznak, kinek-kinek hazai ismerôse. Egyik falánc-
cal, a másik kötéllel, a harmadik szalmafonattal, a negyedik fenyôtobozzal keríti körül 
magát. Akad olyan tábor, amelyik kerítetlenül áll, szabadon, mint a valóságban. Ez a nép 
kaviccsal díszíti sátra bejáratát, az kagylóval, amaz sárgaborsóval, a pusztai népek külön-
féle színû homokkal, a sziklák népe hegyes kövekkel. Csanád hagymából és fokhagymából 
rakta ki nevét.

Aztán a sátrak. Az ázsiaiak kirgiz és beduin sátrakban tanyáznak, az afrikaiak sivatagi 
sátrakat vertek, a tengerpartiak sátrai hajókra, fatörzs csónakokra emlékeztetnek. Van-
nak római sátrak is, komor, sötétkék hegyi faházikókat és bogárhátú kunyhókat, angol 
kastélyokat, keleti imaházakat és felhôkarcolókat utánzó sátrak. Vannak cigánysátrak s 
indián wigwamok is. A japánok sátrai olyanok, mint a pirinyó pagodák. 

Aki figyelmes szemmel jár itt, sok jellemzô apróságot vehet észre. Mindenütt kiütkö-
zik a nép véralkata is. Lengyelország a nyíltszívû, Lengyelország mindenkivel barátkozik, 
a kasztok Indiája senkit nem enged be táborába, de a táborán kívül – az országán kívül 

– ô a legmulatósabb. Ausztria kedélyesen árulja apró, bohó, jutányos emléktárgyacskáit. 
Amerika – a nagykereskedô – lenézi ezt a parányi piacot. Neki ez nem business. Szíria 
kávét fôz és kínálgat, Japán összebúvik, Franciaország fütyörész, Hollandia – az örök jó-
tékony – etet. Finn rokonaink értékes iramszarvas csizmát, sikolyafölszerelést, pengéket 

Kosztolányi Dezsô (1885–1936) a Pesti Hírlap munkatársaként látogatta meg három íz-
ben is az 1933. augusztus 1. és 15. között zajló fiúcserkész világtalálkozót, a Dzsemborit 
Gödöllôn. Tudósításai jó bepillantást engednek a világtábor mindennapjaiba.35 

KÉPEK A GÖDÖLLÔI VILÁGTÁBORBÓL

Olyan a cserkészek világtábora, mint a földgolyó kicsinyített mása. Minden népfaj együtt, 
szoros közösségben, valamivel kisebb zászlóval, mint a valóságban, aránylag kis területen 
az emberek kicsinyített másával, gyermekekkel. 

Mik is a gyermekek? Emberek gyémántkiadásban.
Amíg járkálunk itt a népek kertjében, ahol valamennyi nemzetbôl, valamennyi 

világrészbôl kapunk ízelítôt, az utolsó ítélet titáni tömegünnepe jut eszünkbe, amikor 
majd mindenki életre kel, s egybesereglik, aki valaha a föld hátán mozgott. Csakhogy ez 
derûs játék. 

Maga a térkép, mely cifra színfoltjaival feltünteti ennek a külön kis világnak a helyraj-
zát, s hûségesen vezet bennünket ebben a kedves, mosolygó gyermekrengetegben, szin-
tén tréfának rémlik. Hiába tudjuk az igazi földrajzot. Az nem segít rajtunk. Itt más dél-
körök, más földrajzi szélességek és hosszúságok vannak. Franciaországnak tôszomszédja 
Románia. Anglia mellett Lengyelország van. Csehország mellett pedig közvetlenül a ten-
geres Finnország, mintegy igazolva Shakespeare híres tévedését, ki a Téli regében azt írta, 
hogy „Csehország mellett a tenger zúg.” Hollandia legközelebbi szomszédja Szabolcs 
vármegye, Egyiptomé Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Portugál-Madeira egyenesen egy 
gémeskútra s a hortobágyi csárdára lát.

DÉLIBÁBOS TÜNDÉRVILÁG TÓTÁGAST ÁLLÓ KÉPEKKEL

Az arányok eltolódnak. Ballagunk a nyári hôségben a cserkésztábor keleti oldalán fekvô 
második fôtáborból, Franciaországból, a nyugati oldalon fekvô fôtáborba, Angliába, el-
haladva a királyi kastély elôtt, megmászva az Erzsébet-fahidat, múlnak a félórák, már 
másfél órája baktatunk, s arra gondolunk, hogy a valóságban ennyi idô alatt repülôgépen 
Párizsból már rég Londonba szállhattunk volna. Van aztán még egy arányeltolódás, mely, 
mióta itt vagyunk, kellemes káprázat gyanánt incseleg velünk. Ebben a kis világban, mely 
a nagyot példázza, mégis legtöbb a magyar. Fiaink vannak többségben, ahogy a vendég-
látó gazdákhoz illik is. Zöld zubbonyokban – rajta a csodaszarvas jelképével – úgy állnak 
ôrt, mint a föld legnagyobb hatalmának, a világ legnépesebb nemzetének képviselôi. Jaj, 

35 Köszönöm Réz Pálnak, hogy felhívta a figyelmemet ezekre a cikkekre. A Sötét bújócska címû kötetben 

is megjelentek ezek az írások.
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árnyas, hûs fák között, kék függönyös, tiszta szoba, fürdôszoba várja a parányi „letéteket”. 
Mindenekelôtt „ruhatári jegyet” kapnak a csöppségek. Fából faragott, festett szívecskét 
tûznek mindegyik ruhácskájára, pólyájára. A szülôknek ki kell tölteniök s alá kell írniok 
egy ívet, melyen a „tárgy” neve, kora, társadalmi állása és rendes napi étrendje van fel-
tüntetve. Ez itt a legfontosabb. Mindegyik gyermek azt kapja enni, amit otthon. Kivéve 
anyatejet. Azzal nem szolgálhatnak. 

Most jön a döntô pillanat. Az anya titokban készül elillanni a kicsi elôl, de az már az-
óta vígan játszadozik a többi gyerekkel, rá se hederít édesanyjára. Csak az egész kicsiknek 
görbül el néha a szája a távozó után. Hoztak ide már négyhónapos apróságot is. 

Tizenkét éves korig vesznek fel megôrzésre gyermeket, s ez az intézmény lassacskán 
oly népszerûvé vált, hogy ma már hétköznapokon tizenöt-húsz gyermeket is adnak be 
megôrzésre. Vasárnap kétszer annyit. Megesik természetesen, hogy egyik-másik kényes 
gyermek ordít, amikor ott hagyják, de nem sokáig. A kerti bábszínháznak még egy sem 
bírt ellentállni. Estefelé gyakran rémülten nyit be a csöndes kertbe valamelyik édesanya: 

– Az istenért, él még az én gyermekem? Nem hallom a hangját.
– Élek, anyukám, élek, de ne menjünk még, úgy szeretnék itt maradni – esengenek a 

megszelídült csöppségek. 
Két kisfiú gyalog szökött meg Kaposvárról, hogy a tábort lássa, egy Budapestrôl ku-

tyagolt ki, egy kisleány lemaradt a hozzátartozóitól. Ezek ott is aludtak néhány napig. 
Húsz fillérért tejet, ötven fillérért ebédet adnak a gyermekeknek. 

Gyakran nyitnak be fiúk, kicsik és nagyok, a tábor legtávolabbi sarkából is elgyalogol-
nak ide, üldögélnek, beszélgetnek, alig akarnak visszamenni. Az otthon, az anya, a nôi 
kéz hiányzik nekik, s ide, a tábor legcsöndesebb, legnyugalmasabb helyére járnak egy kis 
családias melegségért. 

Pesti Hírlap, 1933. augusztus 10. 

KÉPEK A CSERKÉSZ-VILÁGTÁBORBÓL

A francia táborban a rövid-velôs, pompás nyelvtani érzékkel megfogalmazott, táblára ki-
függesztett napiparancs alatt kusza, halvány irónnal rótt magyar sorokat olvasunk:

– Nemes Pistát kereste Tábori néni. Pénzt is hoztam, de nem tudom itt hagyni.
Nem értjük, miért épp a franciák táborában kereste Tábori néni Nemes Pistát.
A gyöngyösi fiúk szakértelemmel rakott tûzhelyén hatalmas vaslábosban óriási faka-

nállal kavargatja a kis szakács a rizst.
– Ne kavargassa azt a rizst, mert összetörik, s pempô lesz belôle – szól oda egy termetes 

asszonyság.
A gyerek elmosolyodik a figyelmeztetésre, még jobban kavarja a rizst, s büszkén felel 

vissza:
– Az a kisebbik baj, ha pempô lesz belôle, de ha odakozmál, az már nagyobb baj. Gyön-

gyösnek még egyszer se kozmált oda a rizskásája.

árulnak. Akit nem gyôz meg a nyelvtudomány afelôl, hogy egy tôrôl szakadtunk ezzel a 
hôsi-verekedô fajtával, s vér szerinti atyafiak vagyunk vele, az vessen egy pillantást ezekre 
a félelmetes, be-se-csukható pengékre – és nem kételkedik többé. 

Pesti Hírlap, 1933. augusztus 8.

ELEVEN RUHATÁR A VILÁGTÁBORBAN

Amint a zsúfolt helyiérdekû villamos befut a gödöllôi állomásra, a kitóduló közönség 
körében itt is, ott is feltûnik egy-egy kedves arcú, egyenruhás leány, s ahol mamát lát 
kisgyerekkel a karján, odalép, s elkéri tôle az apróságot. 

A mamák kerekre nyílt szemmel bámulnak. 
– Tessék? Hogy én odaadjam idegennek a gyerekemet? Hát mi jut eszükbe? 
De a lányokat nem könnyû lerázni.
Kérjük szépen, tessék a babát a ruhatárba adni, nem való ilyen apróságot végigcipelni 

ezen a rengetegen, ebben a hôségben, porban. Kimerülnek, megbetegszenek, és önöknek 
is csak terhére lesz a kicsike. Cipelni kell naphosszat, cibálni szegénykét aprócska lábain. 

Olyan szépen könyörögnek, olyan derûsek, megnyugtatóak, bizalomgerjesztôk, hogy 
az eleinte méltatlankodó mamák végül is ráállnak, s szabódva bár, elviszik apróságaikat a 
gyermekmegôrzôbe. Útközben még egyre mondogatják:

Úgyse marad ott az én kisfiam. – Hiába is viszem oda a Mancikát, nem tudják ott tar-
tani. Roppantul anyás. – Úgy fog ez a kölyök bôgni utánam, hogy felveri az egész tábort. 

A leányok – a cserkészszövetség farkaskölyök-központjának vezetônôi – mosolyognak. 
Künn kánikulai napfény égeti a fehér sivatagi homokot. Idebenn, a gyermekmegôrzôben, 
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3. múzsák

németh lászló (1901–1975)  
démusz Ella (1905–1989)

Németh László Gödöllôn ismerkedett meg 1918 nyarán 
késôbbi feleségével, Démusz Gabriellával, illetve köz-
ismert nevén Ellával. Németh László a vakációban egy 
hétre gödöllôi rokonaihoz, anyai nagybátyjához, Gaál 
Kálmánhoz és családjához látogatott. Gaál Kálmán vas-
utas volt, Budapesten teljesített szolgálatot, de mivel 
ott nehéz volt lakáshoz jutni, ezért Gödöllôn vett há-
zat a vasútállomás közelében, a Podmaniczky utcában. 
Ma is megvan a ház, a Podmaniczky utca 1/A alatt ta-
lálható. A beljebb épült ház elôkertje a sínekig vezetett. 
A szomszédban lakott Molnár Z. János (1880–1960) 
festômûvész sokgyermekes családjával.36 

Gaál Kálmánék feltehetôen azért is választották 
Gödöllôt, mert ott már volt rokonuk, méghozzá a vasúti 
restit bérlô Démusz család. Ella édesapja, Démusz János és annak édesanyja, Tóni néni 
bérelte a gödöllôi vasútállomás vendéglôjét 1910-tôl37 1921 nyaráig. Démusz János és 
elsô felesége, Füspök Gizella házasságából két lány született: 1905-ben Gabriella (Ella) 
és 1907-ben Magdolna. A szülôk 1908-ban elváltak, a válás után Ella az édesanyjánál 
maradt, húga pedig az édesapjához került, aki akkor már Gödöllôn dolgozott a vasúti 
restiben. Ella élete legszebb idôszakaként emlékszik az édesanyjával, illetve az anyai 
nagyszülôkkel töltött idôszakra. A gazdag borkereskedô anyai nagyapa festményekkel, 
süppedô szônyegekkel zsúfolt, háromszobás, Józsefvárosi lakása a polgári jólétet jelen-
tette számára. Szép ruhákba járatták, kényeztették, szerették. Bár az édesanyja másod-
szor is férjhez ment egy Bot nevû úrhoz, de az is kedves volt hozzá. Az elsô elemit is ott  

36 Németh László írja a Gaál Kálmánéknál töltött nyarakról: „…a szomszédból is átözönlött a híres 

csendéletfestô öt vagy hat elhagyott gyermeke: Dalma, Szilamér, Gyöngyvér, Emese.” Németh László: 

Homályból homályba. Bp. 1977. I. 118.

37 GH 1910. okt. 30. 4. A Hírek c. rovatban számol be arról, hogy a vasúti vendéglôt Démusz János vette 

bérbe évi 2000 korona bérért. Hét pályázó közül lett ô a gyôztes. „Méltányos és igazságos döntés, mert 

Démusz Jánossal mindenki meg volt elégedve eddig is” – írja a helyi újság, amibôl arra következtehetünk, 

hogy már korábban is ott dolgozott Démusz János.

Algíriai piros fezben nyúzza a csirkét. Úgy készül neki a verébnyi, rántani való szár-
nyasoknak, mint holmi jókora négylábúnak. Éles bicskával, nagy szakértelemmel boncol-
gatja. Mint odahaza az ürüt szokás. Falusi lányok nagyokat kacagnak rajta.

A debreceniek táborkapuja a debreceni nagytemplom bejáratát ábrázolja.
Széles képû, ferde szemû sziámi cserkészt faggat egy hölgy, angolul.

– Hány éves?
A kérdezett ravaszkás, ázsiai mosollyal azt feleli, hogy elôbb mondja meg a hölgy az ô 

korát, akkor ô is felel.
– Negyven – suttogja, alig hallhatóan.
Néhányan, akik megértették, hangosan nevetnek.

– Én huszonhét éves vagyok – vallja a sziámi.
A hölgy most már maga is mosolyog.
– És a foglalkozása?
– Ügyvéd vagyok – hangzik a válasz.
– Mindjárt sejtettem – integet távozóban az asszony.
Északi testvéreink, a sudár szôke, zárt arcú finnek, naponta, a legnagyobb hôségben 

is gôzfürdôt készítenek maguknak. Ez nemzeti szokás náluk. A gôzfürdô úgy készül a 
gödöllei kiserdôben, hogy vájt medencébe hideg vizet hordanak, s abba egy hatalmas 
megtüzesített követ dobnak bele.

Sokan csodálkoznak azon, és neheztelnek érte, ha egy norvég vagy spanyol gyerekrôl 
kiderül, hogy keveset tud rólunk.

De mit tudunk mi például Kanadáról? Vagy mit tudunk Irakról? Hányan tudják kö-
zülünk, felnôtt, mûvelt emberek is, hogy milyen világrészben van? Ki tudja, hogy létezik 
Irak Arabi Mezopotámiában és Irak Adzsemi Perzsiában, Teherán és Kasán szomszédsá-
gában? Ki tudja, hogy Irak zászlója egyike a legszebbeknek? Fekete, fehér, zöld, vörös 
alapon csillagokkal.

Pesti Hírlap, 1933. augusztus 13.
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kis lakásba költöztek.40 Ellát kutyakorbáccsal verte a nagynénje, amit megírt az édesany-
jának, és ennek következtében helyszíni szemlét tartott az árvaszék. Így került intézetbe 
Ella és Magda, 1916-ban Démusz János magával vitte ôket Nagyváradra, és a vincés apá-
cák Immaculata intézetében helyezte el a két lányt. Ella itt kezdte el a polgári iskola elsô 
osztályát. Sokkal jobb körülmények közé kerültek Nagyváradon, s csak a nyári szünetek-
ben tartózkodtak Gödöllôn hosszabban. 

Németh László 1918 nyarán ismerkedett meg Démusz Ellával. A vakáció végén egy hetet 
Gödöllôn töltött anyai nagybátyjáéknál, akik akkor költöztek Gödöllôre. Mivel Gaál Kálmán 
felesége, Annus ugyanabból a – Németh László kifejezésével élve – „mészáros-vendéglôs 
törzsbôl”41 származott, mint a Démuszok, tehát nagynénje volt Ellának és rendszeresen 
átjárt hozzájuk a restibôl. A Podmaniczky utcai házban történt az elsô találkozás, melyre 
késôbb így emlékezett az író önéletrajzi írásában: „Ahogy elôkerülök, rázza ám valaki az 
utcáról a csengôt. Eressz már be, Duci, ripakodik be a ház elôtt ôgyelgô fiúcskára. Egy 
csámpás, zilált hajú kislány rontott be a kapun, a hóna alatt, egy darab újságpapírba csap-
va a fürdôruhája, a fején egy kicsiny 
fürdôköpeny. Nyilván az uszodából 
jött. Jó, hogy jössz, Ella, vigyorodott 
rá a kisfiú, látva, hogy én is elôkerülök. 
Épp itt jön a szeretôd. A kisfiúból nem 
a tiszta ihlet beszélt. A nagynéni s a 
kis uszodista közt akkor már napok 
óta rólam folyt a szó. (…) Ez volt a 
belépôje annak a leánykának, akire én 
a rég készülô elsô szerelmemet – most 
huszonöt éve – végre ráfordítottam. 
Az elsô benyomás bizony mindent 
mondott, csak a jövendôt nem.”42 

A 17 éves Németh László hol a komoly, hol a fölényeskedô nagyfiút játszotta, azt sze-
rette volna éreztetni Ellával, hogy neki semmiképpen sem lehet partner egy ilyen kislány. 
Ugyanakkor az az erôs elhatározás is dolgozott benne, hogy neki mindenképpen gyakorol-
nia kell magát a szerelemben, a lányokkal való foglalkozásban. Aztán eltûnt kapcsolatukból 
a szerepjátszás, egyre természetesebbek lettek a beszélgetéseik. Igaz, hogy Ella nem volt 
olyan mûvelt, mint ô, nem lehetett vele irodalomról, verstanról vagy nyelvekrôl beszélgetni, 
mégis vonzó személyiségnek találta Németh László. Az elegáns ruhákba öltöztetett, szigo-

40 Halászné Várady Ildikó szerint Németh László A kis vöröshajú címû elbeszélést az egyik Sorger 

gyerekrôl, Sorger Béláról írta, aki késôbb tornatanár lett Gödöllôn. (In: Gödöllô irodalmi emlékei. Gödöllô, 

2000. 40.)

41 Németh László: Homályból homályba. Bp. 1977. I. 117.

42 Uo. 116–117.

végezte a Mária Terézia téri iskolában.38 Ennek a boldog gyermekkornak azonban vége 
szakadt 1913-ban, amikor az édesapja Ellát is Gödöllôre hozta. A család elbeszélése sze-
rint Démusz János szabályszerûen megvásárolta a lányt a volt feleségétôl. A nyolcéves 
Ellát egy szép hajas babával csábította Gödöllôre. 

Démuszék a resti fölött lévô kétszobás lakásban lak-
tak, ami szegényesnek tûnt a budapesti polgári lakáshoz 
képest. Míg az édesanyjánál ô volt az egyetlen gyerek, itt 
mindenen osztoznia kellett a két évvel fiatalabb húgával, 
Magdával. Mindenkinek, még a gyerekeknek is ki kellett 
venniük a részüket a vendéglô üzemeltetésének kemény 
munkájából, amit az apai nagymama, Tóni néni irányított. 
Az ifjú Németh László kívülállóként persze vonzónak talál-
ta a „restyi birodalmat”: „A föld köldöke itt a konyha volt, 
a helyiérdekûre nézô ablakával. Itt csattogott a csontban 
a nagymama bárdja, itt reszelték a tormát, innét szállt a 
pörkölt kávé, a sikált fa és a piruló hagyma szaga. A lakás, 
az fönn volt a konyha fölött. Oda azonban csak hálni jártak, 
meg a torony ablakán, mint valami várkisasszony, leinte-
getni. A konyhából a söntés vitt ki a peronra. Ide jöttek be 

az átutazó kalauzok, a pléhasztalokon itt ecetesedett a kiömlött bor, itt volt a blokkpénz-
tár, amely mögött a családnak mindig más tagja ôrizte a likôröket, s tereferélt a söntésben 
lézengôkkel. Volt egy nagy másodosztályú étkezde is – a fehér abroszos Étterem –, oda 
azonban csak Feri pincér járt be az alkarjára csapott szalvétával, mi csak délutánonként 
keringôztünk a hûvösségiben, amikor egészen üres volt. A teraszon azonban mindig volt 
egy csomó asztal, arra rádûlhettünk mi Ellával az emlékkönyvre vagy a Stengel lapjaira, 
a gyerekhad pedig mireánk kettônkre. Nagyon kedves hely volt a gödöllôi állomás tera-
sza, futónövények csináltak rá kétfelôl függönyt, s a helybeli nyaralók jártak oda délután 
uzsonnára.”39 A vasúton túl sertésól volt, ahol a nagymama disznait hizlalták. A gépe-
zetben Ellának is megvolt a maga feladata, ô hozta Pestrôl a virslit, ô járt a gödöllôi mé-
szárszékbe a királyi parkon át Tirásszal, a nagy bernáthegyi kutyával, ô etette a disznókat 
Danival, a tanulófiúval. Hamar önállóságra nevelôdött és megszokta a kemény életet, a 
küzdôképességet, korán rákényszerült, hogy megvédje magát. Szeretetet nemigen kapott. 

Még nehezebb lett az élet Ella számára, amikor 1914-ben édesapja bevonult katoná-
nak, Nagyváradon a tiszti étkezdét vezette mint tüzér ôrmester. A háború elôl Gödöllôre 
menekült Démusz János nôtestvére, Sorgerné négy gyermekével, és ôk is a resti fölötti 

38 Dr. Lakatos István: „Gyermekeimért és érte.” (Fejezetek Németh Ella életébôl.) Miskolc, 2001. 7–8.

39 Németh László: Homályból homályba. Bp. 1977. I. 120.

218 219

Démusz Ella 13 éves korában

Démusz Ella 1915-ben Gödöllôn a március 15-i felvonuláson



augusztus elsô napjaiban pedig a román megszállás miatt 
indult el Gödöllôre és viszontagságos körülmények között 
el is ért oda. Ella már nagylánnyá serdült, és más fiúk és 
férfiak is megbámulták, az édesapja barátai, a diákok és 
nagy sikere volt a Gizella fürdô bálján, ahol piros ruhában 
táncolt. Udvarolt neki Krummer Géza is, a késôbbi neves 
gödöllôi fényképész.46 Élete végéig megôrizte a fiúcsapat 
képét, és ô maga írta alá az albumba, hogy „Gödöllôi tán-
cosok”. 1919 augusztus végén – Ella élénk, mozgalmas 
társasági élete miatt – Németh Lászlón kitört a féltékeny-
ség, öngyilkosságot kísérelt 
meg, de nem sült el a nagy-
bátyja revolvere. Annyira szé-
gyellte magát e szerencsétlen 
akció miatt, hogy négy éven át 
nem is váltott szót Ellával.

1919-ben Ella édesapja másodszor is megnôsült, Gyarmathy 
Máriát vette feleségül, aki mindössze öt és fél évvel volt 
idôsebb Ellánál. Az új feleség Gyarmathy Mihálynak, Gödöllô 
legjobb mészárosának volt egyik lánya. Gyarmathy mészáros 
volt a kastély beszállítója, Diósyné Brüll Adél is tôle vásárolta 
a jó minôségû húst a kutyáinak.47 Gyarmathy Mihálynak há-
rom lánya volt, és a két idôsebb ugyanazon a napon tartotta 
az esküvôjét: Gyarmathy Ilona Szeder Dezsô vaskereskedôvel, 
Gyarmathy Mária pedig Démusz János vendéglôssel kötött há-
zasságot 1919. szeptember 16-án a kastélykápolnában.48 

46 Hovhannesian Eghia: Gödöllô a múltban és most. Gödöllô, 1933. 173. Ebben a könyvben az iparo-

sokon belül a fényképészek között sorolják fel. Ezenkívül szerepel Krummer Géza „fényképész, fotócikk-

kereskedô és képkeretezô” hirdetése a Gödöllôi kalauz c. 1933-as kiadványban is. Késôbb Kalántaira ma-

gyarosította a nevét és nyomdát is vásárolt. 

47 Ld. a Brüll Adél címû fejezetet.

48 Györe Zoltán: Gödöllô lakosságának leszármazási rendje az anyakönyvek alapján a kezdetektôl 1906. 

december 31-ig. Római katolikus 5054. GVM A 2002.94.1-6. Györe Zoltán egyszerû „ti”-vel írja a nevet: 

Gyarmati, az anyakönyvekben így szerepelt, késôbb azonban, nem tudjuk, mikor, az elôkelôbb „thy”-ra 

változtatták az írásmódot. A Gödöllôi Városi Múzeum Fotóarchívumában vannak olyan korabeli, két vi-

lágháború közötti fotók, amelyeken jól látszik pl. a Ferenc József téren (ma Szabadság tér) egy pad tám-

láján a mészáros hirdetése: „Gyarmathy mészáros Gödöllô, Horthy Miklós út 3.” Szerepel a hirdetése az 

1933-as gödöllôi dzsembori alkalmából megjelent Gödöllôi kalauz c. kiadványban is a következô szöveggel: 

„Gyarmathy Gusztáv húscsarnoka. Gödöllô, Horthy Miklós u. 3. Telefon: 42. Naponta friss vágású, hízott 

marhahús, borjúhús. Elôzékeny kiszolgálás. Mérsékelt árak.”

rú erkölcsi intelmek szerint nevelt, elkényeztetett úrifiút az vonzotta a lányban, amit ô 
nem ismerhetett: a realista életszemlélet, a szabadság, a konokság, az öntudatos keménység. 

„Az embernek, úgy látszik, nincsenek külön irodalmi képességei, nôkben én még jobban 
megéreztem a tehetséget (a biológiait persze, s nem a kékharisnyaságot), mint költôkben. 
Akikhez mindmáig vonzódtam: majd mind butáknak, kajláknak, üreseknek, rosszvérûeknek 
voltak kikiáltva. S ma büszkén nézhetek végig rajtuk: mind tiszta asszonyok, bôsz anyák, 
nagy munkások, egyszóval heroikus asszonyok lettek. Ezt éreztem meg Ellában is.”43 Az elsô 
ügyetlen csók után, amikor elváltak, megegyeztek, hogy titokban leveleznek majd egymás-
sal. Az író saját bevallása szerint a gödöllôi találkozás Ellával, „a tizenhárom éves kislány 
felfedezett kiválósága”44 verskészségének gyakorlásához is új ürügyet jelentett. 

1918 szeptemberében Németh Lászlót áttelepítette az édesanyja a Fazekas utcába 
Guszti nagynénjéhez, apai nagyapja vénlány testvéréhez, hogy közelebb legyen az is-
kolához. Decemberben a karácsonyi szünetet részben Gödöllôn töltötte, fôként akkor, 
amikor Démusz Ella is megérkezett Nagyváradról. Sokat sétáltak a havas kastélypark-
ban, Németh László mindenhová kísérgette a lányt. A szilvesztert is együtt töltötték Gaál 
Kálmánéknál, ahol Németh László saját, Ella megnyerésére írott, hosszú versét olvasta 
fel átszellemülten az egész család jelenlétében, Ella azonban kinevette. Utána persze en-
gesztelhette a sértett poétát. 

1919 januárjában Németh László édesanyja eladta budapesti házukat a Bajnok utcában, 
és Gödöllôn vett helyette házat. Másfél évig tehát gödöllôi lakos volt Németh László, és 
éppen akkor, amikor megalapozta saját könyvtárát, az édesanyja ugyanis ezer koronát 
adott a fiának az eladott ház árából könyvvásárlás céljára. Több száz könyvet, füzetet tu-
dott vásárolni az ezer koronából. Feltételezhetjük, hogy a gödöllôi házban is gyûjtötte a 
könyveket. A történelem viharaiból is kivette a részét a gödöllôi ház. A Tanácsköztársaság 
alatt egy Vörös Hadsereg-beli tisztet, a román megszállás idején egy román tisztet szál-
lásoltak be a sarokszobába.45 Májusban sokat tartózkodott Gödöllôn, ahol az édesanyja – 
romló anyagi helyzetük miatt – a vasúti restiben dolgozott, kisegített Démuszéknál, hogy 
legalább az étkezésüket biztosítsa. Május végén, amikor a Démusz lányok is hazajöttek a 
nagyváradi intézetbôl, Németh László és Ella között fellángolt a szerelem. Ekkor jött haza 
Démusz János is Nagyváradról. A zavaros történelmi helyzet, a gyakori iskolai szénszünet, 
betegeskedés miatt Németh László sokat tartózkodott otthon, sok gödöllôi emléket ôrzött 
meg ebbôl az idôszakból. Édesanyja a restiben fôzött, Ella hordta neki az ebédet, idônként 
elkísérte a lányt Ikladra tejért, amikor Gödöllôn nem lehetett kapni. Ezek az ikladi kirán-
dulások jó alkalmat teremtettek az intimebb együttlétre, összebújásra. Édesanyja azonban 
mindig leküldte Szilasra, az apai rokonokhoz, mert ott jobb volt az élelmezés a háborús 
viszonyok ellenére is. 1919. június közepén az ellenforradalmi megmozdulások hírére, 

43 Uo. 123.

44 Uo. II. 322.

45 Uo. I. 162., 168.
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éltek, így egy idôre eltávolodtak egymástól, csak a rokonok tartották közöttük a kapcsola-
tot a híreken keresztül, meg Németh László lírájában voltak jelen valamelyest, például az 
1922-ben írt Péter és Magda címû verses regényének Démusz Magda volt a hôsnôje.

Németh László érdeklôdése azonban sohasem szûnt meg a Démusz lányok iránt, és 
kapcsolatuk fordulatot vett 1923-ban, amikor a nyári szünet második felében egy vasár-
nap Gödöllôre utazott, meghallva, hogy a Démusz-lányok is ott vannak Gyôrbôl. A mise 
után megvárta ôket a templom elôtt. Németh Lászlót meglepte, mennyit változtak 
elônyükre a Démusz lányok, nemcsak megnôttek, nôiesedtek, de a jólét, a gazdagodás is 
látszott rajtuk. Amikor 1918-ban megismerkedtek, Ella egy kis vendéglôslány volt, Né-
meth László pedig jómódú úrifiú. Most megváltozott a helyzet, Németh Lászlóék háza 
elúszott, az apja átalakított ruháiban járt, Ella viszont a jólét, egészség, könnyelmûség 
megtestesítôjének tûnt, „Rubens asszonyai lehettek ilyenek tizennyolc éves korukban”, 
gondolta Németh László.52 Ellának már komoly udvarlója volt ugyan, de ennek ellenére 
kibékült Németh Lászlóval, és délután átsétáltak Máriabesnyôre. A sétaút közepén Né-
meth László Ella vállára tette a kezét, Ella nem tiltakozott, a besnyôi vendéglôben kedves 
szokása szerint átkutatta a fiú tárcáját. Elkobzott egy névjegyet, amelyre Németh László 
elôzôleg két évszámot írt: „1918–1923” és alá: „mindig a régi”, ami egyértelmû szerelmi 
vallomás volt. Másnap aztán együtt utaztak Budapestre. Indulás elôtt azonban még kiadta 
az útját vôlegényének, Pfaff Oszkárnak, aki Németh Lászlónál idôsebb, erôs szôke bajszú, 
csinos fiú volt.53 Ella az ô fényképét is megôrizte, de társnak Németh Lászlót választot-
ta. Erre máriabesnyôi a kirándulásra emlékszik Németh László a Balkezével… kezdetû, 
négy évvel késôbb, 1927-ben írott versében.

Rendszeresen leveleztek, noha Démusz János nem jó szemmel nézte kapcsolatukat, 
nem nagy jövôt nézett ki a sápadt arcú „tanhallgatóból”. Németh László a következô 
verset írta Ellának az 1923-ban készült fényképe hátuljára: 

Fényképemre

Nem férfi dac, nem nyakas erô, Ha szeretsz, Ella, ilyennek szeress.
Csak szomorúság és nyugalom, Ha akarsz, e horgadt fôt akard.
Kinek nyugalma int ez arcról, Ilyen vagyok. Isten se mossa ki
Mely fekete, mint szívem és dalom. Szemeimbôl e csillogó panaszt.

Budapesten 1923. szept. 18-án
Németh László. 

52 Németh László: Homályból homályba. Bp. 1977. I. 310. 

53 A Pfaff család rokona volt Ellának, Piszkén laktak, készült is 1925-ben Piszkén a Pfaff családnál egy 

kép, amelyen Ella és Németh László mint menyasszony és vôlegény szerepel. In: Németh László élete 

képekben. Bp. 1985. 30. 

1920 januárjában Németh László Gödöllôn tartózkodott, az egyetemi tanév kezdetéig 
nyelveket tanult: latint, görögöt, franciát, olaszt és klasszikusokat olvasott. Miután febru-
árban megnyíltak az egyetemek, Budapestre utazott, Guszti néninél lakott, és a bölcsész-
karra iratkozott be. 1920 júniusában Démusz Ella és Magda végleg hazatért Nagyváradról. 
Ella ezután Cinkotán járt tanítónôképzôbe, Magda pedig Gödöllôn a negyedik polgárit 
végezte. A Démusz lányok gyakran sétáltak a királyi parkban, a vasútállomás útján, a 
Gizella fürdô környékén. 1920 júliusában mostohahúguk született, így a babakocsi tolo-
gatással eggyel több okuk volt a szabad kószálásra. Az öngyilkossági kísérlet óta Németh 
László nem levelezett, nem beszélt Ellával, sôt a húgának, Magdának kezdett el udvarolni. 
Testileg-lelkileg elvadult, már nem az az úrifiú volt, amilyennek megismerték a Démusz 
lányok: a combja közepéig érô, csukaszürke katonabekecsben, gyûrött kalapban járt, rit-
kás szakállat növesztett.

1920 ôszén Németh László édesanyja eladta a gödöllôi házat, és Budapesten a Kmetty 
utcában vásárolt öröklakást. Németh László amikor csak tehette, Gödöllôre utazott, 
elsôsorban persze a Démusz lányok miatt. A gödöllôi vasútállomás várótermében bált 
rendeztek, Németh László az édesapja szmokingjában és három nagybányai fiú társaságá-
ban jelent meg a bálon. Jellemzô, hogy a Démusz lányok nem táncolhattak, nem vehettek 
részt a mulatságban, mert ôk dolgoztak, az édesapjuk büfét állított föl, és a lányoknak a 
pult mögött kellett állniuk.49 Az év végén Németh László Magdának dedikálta a verseit. 
Annak ellenére, hogy nem voltak beszélô viszonyban, 1920-ban képeslapot küldött Ellá-
nak, aki december 26-án ünnepelte a születésnapját. „Nagys. Démusz Ella úrleánynak. 
Gödöllô, Állomás” címzéssel: „Kedves Ella! Kellemes ünnepeket kívánok neked is, szü-
leidnek is. Születésnapodon, ha csak a távolból is, megemlékezem rólad. Sok jót: Laci. 
Szilasb[alhás]. 1920. dec. 25.”50 A képeslapon Wagner Sándornak a hatalmaskodó római 
néptribünt, Rienzit ábrázoló festménye látható. 

Református vallású lévén, legátusságot is vállalt Gödöllôn. Gábor nevû nagybányai 
barátja, aki a gödöllôi református lelkész, ifj. dr. Szabó Aladár (1890–1948) mellett se-
gédlelkészkedett, ajánlotta Németh Lászlót délutáni hitszónoknak. Legalább tíz-tizenkét 
délután prédikált Gödöllôn, hadifoglyokról, a világbékérôl beszélt. „Volt olyan beszédem, 
amelyben Isten neve elô sem fordult, imáim ellen pedig az volt Szabó Aladár kifogása, 
hogy leckéket írok a mindenható elé.”51 A legátussággal egyrészt gyakorolta a nyilvános 
szereplést, másrészt szerepvállalását szívügyek is motiválták. Bár a Démusz lányok 1921 
ôszén elmentek Gödöllôrôl, mert az apjuk a gyôri vasútállomás restijét bérelte ki, de Gaál 
Kálmánéknál rajtuk kívül is tûntek fel unokahúgok, és az egyik ilyen unokahúg kedvéért 
vállalta Németh László a legátusságot. Aztán Gödöllô után Hatvanban is vállalt hasonló fel-
adatot. Mivel Németh László Budapesten tanult az egyetemen, a Démusz lányok Gyôrben 

49 Németh lászló: Homályból homályba. Bp., 1977. I. 201.

50 Az eredeti képeslap Lakatosné dr. Németh Ágnes tulajdona.

51 Németh László: Homályból homályba. Bp., 1977. I. 233.
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Féltem én már mindentôl, s mint a sün
Összegömbölyödtem, s tüskés szavak
Labdájába dugtam kényes lelkem
S Reménytelen és keserûn
Vártam, hogy megkínozzanak.

S még elsô csókod ostyájában is 
A gonoszság kininjét lestem én,
Nem hihettem, hogy aki elém állt, 
A szív, nem romboló hamis
Angyal, de maga a remény.

Annyi szálka akadt a torkomon,
Hogy fuldokolva ittam a tejet
S esztendô telt belé, míg sziven 
Talált a sugár-bizalom
És gyanuja fölengedett.

Hadd számítok utána. Négy, igen,
Négy éve annak, hogy Besnyôrôl haza
Karonfogva jöttünk s Gödöllôig
Nagyot dobbant a szívem,
Mert te lettél vigasza. 

Ó az a két gödöllôi nap
S hány nap követte, gyógyító napok.
Mindenik egy-egy évet hegesztett.
Hány sebem volt s négy év alatt
Minden volt sebem beforrhatott.

Jobb kezébe eztán se vett a sors,
Makacskodik, hogy póruljárt veled
Ne is vegyen az ebadta vénje,
Épp elég nekem ha te fogsz.
Én orvosom: szerelmesem. 

(Homályból homályba. Bp., 1977. II. 397–398.) 

1924 február elején a Démusz család Budapestre költözött, mert a gyôri pályaudvar 
után a fôvárosi Nyugati pályaudvar vendéglôjének bérletét nyerték el. Ekkor már komolyan 
udvarol Németh László Ellának, sôt el is jegyzi, amelynek híre a gödöllôi helyi lapban is 
megjelenik: „Eljegyzés. Démusz Ellát, Démusz Jánosnak a Budapest Nyugati pályaudvar 
vendéglôsének leányát eljegyezte dr. Németh László Budapesten.”54 1925 nyarán Gödöllôre 
utaztak, amikor Ella a gödöllôi HÉV állomáson meglátta a Nyugat novella- és tanulmány-
pályázatát, ami a folyóirat augusztus 1-jei számában jelent meg. Ella biztatására Németh 
László beadta a már megírt Végrendelet címû novelláját Horváthné meghal címmel, ezen-
kívül Az Ady-vers genezise címû tanulmányt küldte el, amit Ella gépelt le. Németh László 
megnyerte a pályázatot és vele az 5 millió koronát novellájával, ami a Nyugat karácsonyi 
számában jelent meg. 1925. december 26-án Ella 20. születésnapján házasodtak össze. 

Késôbb is jártak Gödöllôre Gaál Kálmánékhoz. Vekerdi László Németh Lászlóról írott 
könyvében publikál egy kerti felvételt, amelyen Ella ül egy széken, ölében a kisbaba, mö-
göttük áll sötét öltönyben és nyakkendôben Németh László és a képaláírás: „Ifjú házasok, 
Gödöllô, 1927”55 de a Pocó (1926–1930) halála után 1930-ra datált fénykép is Gödöllôn 
készült. A Démusz családból többen Gödöllôn vannak eltemetve: Démusz Lajosné, a 
nagymama (1861–1941), fia, Démusz János (1880–1967), Ella húga, dr. Vágó Jánosné 
Démusz Magda (1907–1950) és Magda férje, dr. Vágó János (1901–1947) egy sírban nyug-
szanak a Dózsa György úti temetôben. 

SZEMELVÉNY

BALKEZÉVEL…

Balkezével fogott meg engemet
A Sors és horpadt bordáimon
Ott maradt bütykös ujjnyoma,
S néha úgy megnyekergetett
Hogy ma is friss rosszként szidom.

Pedig azóta visszagémberült
Derekamról e balkéz. Nôfelem
Te leheltél a göccsös hüvelykre
Mely épp a szívemre került
S úgy hitták, világ-félelem.

54 (GV 1925. jan. 4. 1.)

55 Vekerdi László: Németh László. Bp., 1970. 42. Arcok és vallomások. 
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Dénes Zsófia az Akkor a hársak épp szerettek… címû könyvében tévesen szere-
pel, hogy Diósyék egy Praznovszky nevû mérnöktôl vásárolták a gödöllôi villát59, épp 
ellenkezôleg az veszi majd meg a házaspár halála után. A telekkönyvi bejegyzés szerint 
Kiss Péter Páltól vásárolták meg az ingatlant, melyen már 1889-ben is állt ház. Brüll 
Berta állítása szerint „…Diósy kastélynak beillô, nagystílû villát vásárol díszkerttel…”60 
Tehát készen vették a villát és nem ôk építtették. A kétszintes, manzárdtetôs, erôteljesen 
kastélyihletésû, eklektikus stílusban épült ház kívül-belül nagypolgári ízlésre vallott és a 
20. század elejének építési szokásait tükrözte.

Van azonban egy kisebb átalakítás, 
ami dokumentálhatóan tetten érhetô 
Diósyék idôszakából. Révész Béla Ady 
és Léda címû könyvében közli Ács 
Dusi felvételét61, melyen a gödöllôi 
villa udvar felôli bejáratát láthatjuk, 
a lépcsôn ül Brüll Adél ölében négy 
kutyát tartva, mellette áll Diósy Ödön, 
aki szintén egy kutyát ölel magához. 
A teraszon, a kertben dús, pompás 
növényzet, leander és egyéb virág 
mindenütt. A teraszt bábos korlát dí-
szíti. Révész Béla 1926-ban látogatta 
meg Adélt Gödöllôn, valószínûleg 
ekkor készült ez a fotó. A Petôfi Irodalmi Múzeum fotótárában lévô, 1929 táján készült 
amatôr fotókon viszont már beépítették félig-meddig a hátsó teraszt, a bábos korlát fölé 
fehérre festett, fából készült, íves apácarács került, amely mögött függönyt feszítettek ki, 
nyilván védekezésül az odatûzô nap ellen.

A házhoz hatalmas ôspark tartozott, 1446 négyszögöl nagyságú terület, mely a Lo-
varda utcától az Erzsébet királyné útig (ma Ady Endre sétány) húzódott. Szépen ápolt 
növényzete volt a parknak, a fôbejárat elôtt a virágokból kiképzett kör közepén szökôkút 
állt. Ludvig bácsi, a házmester látta el a kertészi teendôket62, slaggal a kezében fotó is ma-
radt róla a Petôfi Irodalmi Múzeum Fotótárában. A kert Lovarda utca felé esô részén állt 

59 Uo. 368. 

60 Uo. 368. Révész Béla tévesen állítja, hogy Diósyék maguk építették a villát Gödöllôn. Révész Béla: Ady 

és Léda. Bp. 1934. 273. Révész Béla nyomán vagy a korabeli szóbeszéd alapján állítja a Léda halálakor 

megjelent nekrológ is, hogy Diósy Ödön „palotaszerû villát építtetett Gödöllôn.” (Saját tudósítónktól:) 

Meghalt Ady Endre verseinek „Léda asszonya.” Pesti Napló, 1934. jan. 20. 7. 

61 Révész Béla, i. m. Fényképmelléklet a 304. és 305. oldal között.

62 Praznovszky Mártának, a Léda-villát 1937-ben megvásárló Praznovszky Géza mérnök lányának visz-

szaemlékezése 1984. Kézirat. GVM A 2004.14.1.

diósy ödönné brüll Adél (1872–1934)

Ady Endre kilencévi kapcsolat után az Elbocsátó, szép üzenettel 
1912-ben szakított Lédával, polgári nevén Diósy Ödönné Brüll Adél-
lal, aki ezek után eltûnt az irodalomtörténet látókörébôl. Mintha 
valóra váltak volna a kegyetlen vers szavai: „Általam vagy, mert meg 
én láttalak / S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.” Gödöllô 
számára azonban épp az irodalmi nagyregény után kezdôdött Léda 
története, hisz jóval Ady halála (1919) után került Brüll Adél és férje 
kapcsolatba e Pest környéki településsel. 

A villa

A kétes üzleteirôl ismert Diósy Ödön az elsô világháború alatt hadseregszállítóként meg-
gazdagodott, s még kormányfôtanácsosi címre is szert tett, ami méltóságos úrrá emelte. 
Munkája Berlinhez kötötte, feleségével együtt ott élt egészen 1925-ig. 56

Idôközben azonban 1923. július 15-én Gödöllôn a Grassalkovich-kastély szomszéd-
ságában, az Erzsébet királyné út 14. szám 
alatt házat vásárolt, melyet másfél hónap 
múlva, 1923. szeptember 5-én eladott fe-
leségének, Brüll Adélnak 24 millió koroná-
ért.57 Ennek a „színlelt ügylet”-nek az volt 
a célja, hogy egy esetleges pénzügyi csôd 
vagy kockázatos vállalkozás esetén Diósy 
elkerülje a személyes felelôsségre vonást. 
Adél haláláig, 1934-ig ez volt az állandó 
lakóhelyük, noha Budapesten is tartottak 
fenn lakást, elôször az Andrássy úton, majd 
1933. november 1-tôl a Bajza utcában.58 

56 Benedek István: Ady szerelmei és házassága. Bp. 1992. 158. 

57 Csighy István: Léda, a könnyek asszonya. 1982–1989. Kézirat. GVM A 2003.18.1. 155–156. Az in-

gatlannal kapcsolatos Birtoklap és egyéb telekkönyvi dokumentumok Csighy István okleveles gödöllôi 

telekkönyvvezetô értelmezésével és olvasatában szerepelnek a kéziratban, 176–195. – Ld. még Bajor Nagy 

Ernô: Adyról, Mindszentrôl, Lédáról – Gödöllôn. Szabad Föld, 1994. okt. 11. 

58 Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek… Legendaoszlató emlékezések és dokumentumok Ady 

Endre váradi életérôl. Bp. 1983. 369. Dénes Zsófia Brüll Bertától veszi az információt.
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A Léda-villa homlokzata

A Léda-villa az udvar felôl az apácaráccsal



ból fürdôszobát alakítottak ki. Diósyék idején szép porcelánkályhákkal fûtötték a házat. 
A Praznovszky család 1944-ig zavartalanul birtokolta a házat, ekkor a háborús viszonyok 
miatt átmenetileg külföldre ment a család. A szovjet katonaság postahivatala költözött 
az épületbe 1946 januárjáig. Majd visszatért a Praznovszky család, és rendbehozatta a 
háborús károkat szenvedett villát. Nem sokáig élvezhette saját tulajdonát, mert az 1950-
es államosítás után az emeletre két családot telepítettek be, 1952-ben pedig egyszerûen 
kitelepítették a Praznovszky családot igen mostoha körülmények közé. 

A villát a Katonai Kiegészítô Parancsnokság foglalta el, mely az 1960-as évek végén 
költözött ki az épületbôl. Ezek után a villát tanácsi bérlakásként hat családnak utalták ki, 
akik szükségleteiknek megfelelôen toldozták-foldozták a házat, s ettôl erôteljesen tagolt, 
zaklatott épülettömeg lett belôle.67 Ma már csak részleteiben ôrzi eredeti szépségét, pél-
dául megmaradt a fôhomlokzati ablakok fölötti stukkódíszítés, a hátsó bejárati ajtó vagy 
belül a faragott tölgyfa-lépcsô. Az ôsparkot felparcellázták, közepén utcát nyitottak, így 
ma a Batsányi és Hajnóczy utca sarkán található az egykori Léda-villa.

A gödöllôi menedék

Brüll Adél nem akart Gödöllôre költözni, még 1924. április 16-án is így írt Révész Bélának 
Berlinbôl: „Mi készültünk Párizsba, már épp október óta, talán most eljutunk oda nem-
sokára. Dodo [Diósy Ödön] vagy két hétig szándékszik ott maradni, aztán ide vissza és itt 
összekészülôdve, végleg itthagyni Berlint. Engem Gödöllôre egy kis viskóba akar bedug-
ni. Ha ô is ott akar élni velem együtt, akkor én belemegyek mindenbe, de ha az egy nekem 
készülô börtön akar lenni, úgy nem leszek hajlandó ott maradni, mert sem elég fiatal, 
sem elég öregnek [sic!] nem érzem magam arra, hogy beleássam magamat egyedül egy 
homoksivatagba.”68 Mindenesetre készülnek a hazautazásra. 1924. április 24-én Bölöni 
Györgynek és feleségének ugyancsak Berlinbôl írja, hogy Párizsba mennek rövid idôre. 

„Most ôrült munkában vagyok, ezt a hét esztendôn át összegyûlt holmit összecsomagolni, 
elküldeni az irodába, bizony nem kis dolog. Párizsból visszajövet minden el lesz küldve 
Gödöllôre, és állítólag ott fogunk élni egyelôre.” 69 

Ekkor már egy éve birtokában volt a 150 négyzetméter alapterületû, kétszintes „kis 
viskó” Gödöllôn. Természetesen az ô addigi nagypolgári és kozmopolita életének az lett 
volna a logikus folytatása, ha Párizsban vagy a Riviérán kap Diósytól a gödöllôihez hasonló 
villát. Élete nagy részét külföldön töltötte, iskoláit is Bécsben végezte, Diósyval Szófiában, 
Párizsban, Berlinben élt. Ha hazajöttek, az Astoriában vagy a Hungáriában szálltak meg. 
Szülôvárosa, Nagyvárad egy izgalmas hely volt a 20. század elején. Ehhez képest Gödöllô 

67 Praznovszky Márta visszaemlékezése, 1984. GVM A 2004.14.1. – Csighy István, i. m. 196–200. 

68 Vitályos László: Ady-Léda-Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költô életrajzához. Bp. 1977. 4–5. 

69 Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattár V. 3/6.

a szoba-konyhás házmesterlakás. A ház 
rekonstruált alaprajza63 szerint a föld-
szinten öt szoba helyezkedett el, a hall-
ból indult az emeletre a szép, faragott, 
széles tölgyfa-lépcsô, amely még ma is 
megtalálható a házban eredeti állapo-
tában. Az emeleten az öt kisebb szobát 
gardrób, budoár, fürdô és molykamra 
egészítette ki. Itt is volt terasz, mely 
az udvar felé nézett. Az épülethez zárt 
és üvegezett folyosóval csatlakoztak a 
mellékhelyiségek: konyha, kamra, mo-
sókonyha, garázs. A garázs fölött külön 
lakása volt a sofôrnek. 

Brüll Adél 1934-ben halt meg, a következô évben Diósy Ödönt is elvitte a tüdôrák. 
Ekkor Diósy Ödön Nagyváradon élô édesanyja, özvegy Diósy Ferencné Kaufmann Anna 
örökölte a villát. 1936-ban azonban ô is meghalt, utána az unokahúg, dr. Adonyi Béláné 
Diósy Klára lett az örökös64. Elôször a berendezéssel együtt akarta értékesíteni a házat 
85 ezer pengôért, ez azonban olyan nagy összeg volt, hogy ennyiért nem akadt vevô a 
házra65. Hónapokon keresztül járt Diósy Klára Nagyváradról a becsüsével Gödöllôre, hogy 
elárverezze a villa berendezését, ekkor vásárolta meg dr. Szanathy Júlia helyi fogorvos a 
szalongarnitúrát, mely 2001-ben a Gödöllôi Városi Múzeumba került. Ráadásként egy 
Bécsben vásárolt frakkinget is kapott Diósy ruhatárából, melyet a gödöllôi múzeumnak 
ajándékozott a fogorvosnô. Szanathy Júlia értesülései szerint a tálalószekrényt, amelyik 
a legtekintélyesebb bútordarab az együttesbôl, állítólag az erdélyi Wenckheim báróéktól 
vásárolta Brüll Adél. A gödöllôi szalonban egy nagy dobogón volt elhelyezve ez a szekrény, 
amit furcsának talált a fogorvosnô. Lehet, hogy Adél a dobogóval is ki akarta emelni ezt 
a különleges darabot. Azt is mesélték az árverés idején, hogy Adél Párizsból hozta haza 
ezt a bútort.66 A ház berendezésének rendkívül értékes voltára következtethetünk abból 
a ténybôl is, hogy kiürítve 24 ezer pengôért kelt el a szép, impozáns villa, tehát három és 
félszer annyit ért berendezve, mint üresen.

Praznovszky Géza mérnök és felesége, Zachár Ilona, turai malomtulajdonosok vásá-
rolták meg a villát 1937. május 19-én. Minimális átalakítást végeztek a házon, például 
központi fûtést szereltek be, vasgerendákkal erôsítették meg az emeletet, a molykamrá-

63 Praznovszky Márta rajzolta le a Léda-villa földszinti és emeleti alaprajzát. GVM A 2004.14.2-4.

64 Csighy István, i. m. 190.

65 Praznovszky Márta szóbeli információja, melyet G. Merva Máriának adott 2002. január 25-én. 

66 Dr. Szanathy Júlia visszaemlékezése. 2002. január 29. Kérdez: G. Merva Mária és Nagy Veronika. 

Gépelt interjú. GVM A 2003.31.1. 
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Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy ki min-
denkivel találkozhatott volna Brüll Adél Gödöllôn? 
Szomszédja volt Ambrus Zoltán író, aki 1932-ben 
bekövetkezett haláláig minden nyarat Lovarda 
utcai nyaralójában töltött. Unokája, Fallenbüchl 
Zoltán emlékezete szerint nem érintkeztek 
Diósyékkal. Ottlik Gézával is találkozhatott vol-
na, akinek édesanyja ugyanabban az idôszakban, 
1924-ben vett házat a Köztársaság úton, mint 
Diósyék. Ottlikot már nem tudjuk megkérdezni, 
hogy vajon tudta-e, hogy a nagy költô múzsá-
jának kertje mellett biciklizett rendszeresen a 
sportpályára. Összejárhatott volna Nagy Sándor 
festômûvésszel, a gödöllôi mûvésztelep egyik ala-
pító tagjával, aki illusztrálta Ady elsô kötetét, az 
Új verseket 1906-ban, s ezt elragadtatottan „felsé-
gesnek” nevezte a költô Lédának írott levelében.74 
Yvette Bower, Nagy Sándor Cambridge-ben élô 
unokája szerint semmiféle társadalmi érintkezés 
nem volt a két család között. Bár Nagy Sándor és 
felesége, Kriesch Laura is mûvész volt, az Adyra 
jellemzô bohémség, melybe a férjes asszonnyal 
való nyílt viszony is beletartozott, Nagy Sándorék erkölcsi felfogásától távol állt. Adélnak 
múltja volt, amikor Gödöllôre került, rossz hírû nônek számított. Elterjedt az a pletyka, 
hogy ô is megkapta Ady nemi betegségét, s az emberek a fertôzéstôl tartva nem szívesen 
érintkeztek a házaspárral.

Valószínûleg Adél sem kereste a kapcsolatot a gödöllôiekkel, kivéve a községi orvost, 
dr. Berente Istvánt, aki a depresszióját kezelte.75 Jó kapcsolatra utal, hogy egy osztrák 
fürdôhelyrôl, Bad Gasteinbôl egy szerzôpáros, Dr. Löbel-Franzensbad: Haben Sie keine 
Angst (Ne féljen!) címû könyvét küldték dr. Berente Istvánnak a következô ajánlással: 
„Egy okos orvos könyve egy okos doktornak: Kedves Berente barátunknak szeretettel kül-
dik, szívélyes megemlékezés jeléül. Badgastein, 928. V. 28. Diósy és felesége.”76 

Berentééknek azonban – a többi, korábban említett értelmiségi és mûvész 
gödöllôiekhez hasonlóan – nem volt jó véleményük a Diósy házaspárról. A háziorvos 

74 Révész Béla, i. m. 153. – „Elsôbbül – de régen – Te jöttél hozzám Veszprémbe az Új versekkel. Most 

én jöttem hozzád az Új rajzokkal. Tudom, késôn is jöttem, korán is. De megtettem belsô kötelességemet”  

– írta Nagy Sándor Ady-illusztrációinak publikálásakor. Magyar Mûvészet, 1928. 607–608. 

75 Révész Béla, i. m. 278.

76 A könyv dr. Berente István családjának tulajdonában van. 

egy unalmas, poros falu volt, királyi nyara-
lóhely jellege már kissé megkopott, Erzsé-
bet királyné már nem tûnhetett fel, hogy 
izgalomban tartsa a közérdeklôdést. Ha 
Brüll Adél reggelenként az udvari teraszon 
fogyasztotta kávéját, már csak a Horthy 
család tagjait láthatta, amint éppen kilo-
vagolnak a kastélyból a kert végén vezetô 
Lovarda utcán át szokásos napi sétájukra 
évente egy hónapon át. Diósy anyagi kon-
díciójából azonban csak Gödöllôre futotta. 

Az Ady utóéletéhez tartozó és Lédát 
is érintô élve boncolást ugyancsak jobb 
lett volna Magyarországtól távol meg-

élni, könnyebb lett volna távol tartani a nagy költô múzsája iránti, szûnni nem akaró 
érdeklôdést. A „Pece-parti Médeia”, ahogyan Hatvany Lajos nevezte70, tizenöt évvel élte 
túl Adyt, akit soha nem hevert ki. Hiába lovagolt vadul a Bois de Boulogne-ban, nem törte 
ki a nyakát. Hiába hazudta, hogy elégette Ady leveleit, nem hitték el neki. Tapintatát, dip-
lomáciai okosságát dicséri Hatvany Lajos és Benedek István is 71, hogy az Adyval való sza-
kítás után visszavonult a nyilvánosságtól. Nem adott interjút, nem beszélt kapcsolatáról 
Adyval. Kenyeres Klára azon kevesek közé tartozott, akiknek sikerült mégis interjút ké-
szíteniük Brüll Adéllal. 1930 tavaszán, amikor felavatták Ady Endre síremlékét, egy bel-
városi szállodában kérdezgette Lédát. „Majd a halálom után úgyis kikutatnak és megírnak 
rólam mindent” – hárította el az Adyra emlékeztetô kérdéseket, és a gödöllôi villájába in-
vitálta az újságírót, mert „ott nagyszerû a levegô és gyönyörû minden.”72 A visszavonulás 
helyszíne lett Gödöllô, ami megalkuvás volt Adél számára, de igyekezett barátságossá és 
otthonossá varázsolni, ha már ez adatott neki.

A ma Máriabesnyôn élô dr. Praznovszky Márta, nyugalmazott fôorvos kilencéves volt 
akkor, amikor édesapja megvette a Léda-villát. Dr. Szanathy Júlián, a szalongarnitúrát 
megvásárló fogorvoson kívül ô az a hiteles tanú, aki még az eredeti berendezéssel látta a 
villát. A gyermeklányt elbûvölte a budoár, a szép, míves dobozok, kencefice-tartók soka-
sága, a sárga függönyök, a kifinomult ízlésrôl és jómódról árulkodó berendezés.73 A Diósy 
házaspár továbbra is sokat utazott külföldre, Bécsbe, Badenbe, Meranba, a francia Rivié-
rára, körutat tettek Olaszországban. 

70 Hatvany Lajos: Ady, Léda, Csinszka. A költô két asszonya. In: H. L.: Harcoló betûk. Bp. 1981. 333. 

71 Hatvany Lajos, i. m. 333., Benedek István, i. m. 159. 

72 Kenyeres Klára: Léda asszony: „Az emlékeim az enyémek.” Meghitt beszélgetés Ady Endre múzsájával. 

Magyar Hírlap, 1930. márc. 25. 4. 

73 Praznovszky Márta szóbeli közlése G. Merva Máriának 2002. január 25-én. 
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hozzon a kutyáinak, és ellenôrizze a bá-
násmódot.80 Ötvös Béla úgy tudja, hogy 
Diósyék hálószobája elôtt minden éjsza-
ka más kutya ôrködött, s „Lédáék ezt a 
kutyakomédiát fôúri kedvtelésnek tartot-
ták.”81 Székely Aladár is megörökítette 
1927-ben Adélt a kedvenc kutyájával, akit 
állítólag még az ágyába is beengedett. Azt 
is beszélték, hogy ettôl a kutyától kapta 
a gyógyíthatatlan bôrbetegséget, orvosi 
vélemény szerint azonban ez nem igaz, 
a pemfiguszt nem lehet kutyától szerez-
ni. Az egyik gödöllôi bejárónô elmesélte, 
hogy a kedvenc kutya temetésén az egész 
személyzetnek jelen kellett lennie, és a park legszebb részén perzsaszônyegbe göngyölve 
hantolták el.82 A kutyákon kívül galambokat, tyúkokat tartott, akiket a nevükön szólított. 
Van egy olyan amatôr felvétel a Gödöllôi Városi Múzeum Fotóarchívumában, amelyen 
Adél átadja magát a madaraknak, valósággal ellepik testét a galambok. 

Adél szerette virágokkal és mûvészi tárgyakkal körülvenni magát. Berta húgának em-
lékezése szerint lakása mindig tele volt virággal és a gödöllôi házról készült fotókon is 
hatalmas leanderek díszítik a ház bejáratát. Az orchidea volt a kedvenc virága. A lakás 
berendezésében is rendkívül igényes volt. Király István megfogalmazása szerint „vonzot-
ta magához a szecesszió artisztikus finomságait.” 83 Gödöllôre, ahol egyébként 1920-ig 
a magyarországi szecesszió egyetlen szervezett társulása mûködött, a Kriesch Aladár és 
Nagy Sándor alapította gödöllôi mûvésztelep, Brüll Adél elsôsorban a bécsi szecesszió 
nagypolgárság kedvelte tárgyait és ízlését hozta.

Életmód a villában. Szegény gazdagok

A villa vendégei általában a fôvárosból jöttek, mint például Révész Béla 1926-ban, aki 
könyvet írt Léda és Ady kapcsolatáról vagy az Ady-verseket megzenésítô Reinitz Béla tit-
kos barátnôje, Héderváry Böske, aki hosszú levelekben számolt be gödöllôi kirándulá-
sáról. A két asszony valószínûleg Ady és Reinitz barátságának idôszakában találkozott 

80 Dénes Zsófia, i. m. 230. Brüll Berta emlékezését idézi. 

81 Ötvös Béla: Váradi adalékok Lédáról és férjérôl. In: Kovalovszky Miklós (szerk., s. a. r. és magyaráza-

tokkal kiegészítette): Emlékezések Ady Endrérôl. Bp. 1987. III. 226. 

82 Csighy István, i. m. 204. 

83 Király István: Ady Endre. Bp. 1970. I. 434., II. 166. 

fia, ifj. Berente István így emlékezett a Lédáéknál tett látogatásra: „Lédát személyesen 
gyermekkoromban ismertem meg. A méltóságos asszony leereszkedô kegyként nyilat-
kozott apámnak, háziorvosának, hogy szeretné megismerni kisfiát, és értünk küldte 
Gôcze Sándor sofôrjükkel az autóját 1933 ôszén. A találkozásról – én akkor tízéves vol-
tam – alig maradt más emlékem, mint az, hogy a parkban elébünk jött ízléstelenül tarka 
pongyolájában, bronzvörösre festett hajjal, egy megítélhetôen kreolbôrû, kissé zömökre 
hízott, agyonsminkelt, rendkívül csúnya asszony, aki kézcsókra nyújtotta gyûrûkkel és 
karkötôkkel, arannyal és briliánsokkal teleaggatott kezét. Jómódú, de tisztes polgári kör-
nyezetben nôttem fel, ahol az asszonyok fôztek, mostak, télire eltettek és szültek, nap-
jaik munkában teltek el, és nekem nagyon idegen volt látnom napközben a pongyolát, a 
vérvörös kéz- és lábkörmöket, az agyonfestett, lárvaszerû és a púder alatt megöregedett, 
petyhüdt arcot, az egész dologtalan élet vetületét. 

A másik emlékem a park közepén kisebb virágágyakba szúrt, nemesmívû kopjafák 
sora volt. Gyerek voltam még, de ismertem azokat. Tudtam, hogy ezek a székely sírok 
fejfái, az emberi elmúlás színesre festett határjelei, gazdag néprajzi múltunk kegyeletes 
emlékei. Azon a nyáron vették meg azokat Diósyék a gödöllôi Jamboree sátorbontása-
kor egy erdélyi cserkészcsapattól, akiknek nem volt elég pénzük a visszaútra. Csakhogy  
a Diósy-parkban ezek nem az emberi elmúlás jelei voltak, nem az emberi összetartozás 
örök humánumának mementóiként álltak a virágágyakban, még csak nem is egyszerû 
kertdíszként, hanem a megdöglött ölbeli ebek és a túltápláltságukban kimúlt farkasku-
tyák vermei fölé voltak szúrva, és a szent kopjafák egy dögtemetôt emeltek groteszk em-
beri rangra, az emberi méltóság megcsúfolásaképpen.”77 

1931-ben Adélhoz költözött két húga, Ber-
ta és a fogyatékos, állandó felügyeletet igénylô 
Margit, mindkettô külön hálószobát kapott a 
villában.78 Egyébként a boldogtalan, gyermek-
telen Brüll Adél állatokkal vette körül magát, 
valóságos kutyafarmja volt, kilenc német ju-
hászkutyát tartott, mindegyik külön boxban 
lakott. A kastélyt is ellátó, híres Gyarmathy 
mészárostól hordták a húst a kutyáknak, kü-
lön fôztek nekik.79 Ha télen a pesti lakásuk-
ban tartózkodtak, elôfordult, hogy Adél csak 
azért autózott ki Gödöllôre, hogy jó falatokat  

77 Ifj. Berente István visszaemlékezése. 1973. szeptember 1. Kézirat. GVM A 2003.45.1-4. 

78 Csighy István, i. m. 206.

79 Csighy István, i. m. 204. Csighy István a ház volt bejárónôjének, Cserenyec Györgyné, Gödöllô, Kétház 

u. 2. sz. alatti lakosnak az emlékezését idézi. 
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Brüll Adél és Diósy Ödön házassága 
sohasem volt felhôtlen, ez inkább üzleti 
szerzôdés volt, mint szerelmi szövetség. 
Kevéssé ismert, hogy egyszer el is váltak, 
1921. október 5-én Budapesten, majd egy 
év múlva, 1922. november 6-án újra ösz-
szeházasodtak a IV. kerületben.86 Nem 
tudtak az anyagiakban megegyezni, ezért 
nem váltak el. A férjnek életjáradékot kel-
lett volna fizetnie Adél részére, s kárpó-
tolnia kellett volna a Brüll-lányokat azért, 
mert hozományukat Diósy veszteséges 
üzletei vitték el. 

Kölcsönösen féltékenykedtek egymás-
ra. Adél Bölöniéknek panaszkodott már 
Berlinbôl is egy nagyon keserû levélben 
1923. november 25-én: „Alig beszélek 
most már valakivel, körül vagyok véve fi-
zetett spionokkal, utóbbi idôben még a le-
veleimet is elfogták.”87 Késôbb az 1920-as 
évek végén Diósy beleszeretett egy csinos, szôke fiatalasszonyba88, és kereste az ürügyet a 
válásra. 1927 januárjából fennmaradt egy magánnyomozó napijelentése, akit Diósy foga-
dott fel Adél megfigyelésére: „csütörtök, január 27. A figyelést de. 8.45-kor kezdtem meg. 
A figyelt nô du. 5-kor jött le lakásából. A Lipót-körúton kézimunkaüzletbe ment, hol pa-
mutvásárlás után kijôve a túlsó oldalon levô csemegeüzletbe ment, hol szintén vásárolt. 
Üzletbôl kijôve a Vilmos császár úton a Bazilika felé haladt, kirakatokat nézegetve. 5.42-
kor a Fürdô utca sarkon találkozott a már említett lúdtalpas járáshoz hasonlító menésû 
férfivel (Richtmann), kivel beszélgetve visszatért lakásához, hol 5-6 percnyi várakozás 
után a férfitôl elválva lakásába tért, honnan 10.10 óráig várva nem tért le” – ilyen és eh-
hez hasonló megfigyeléseket tett a megbízott detektív.89

Persze Adél is féltékeny volt, barátnôje arról számol be leveleiben, hogy állandóan 
jeleneteket rendezett Dodó szeretôje miatt. „Én csittítottam [sic!] – írja egyik szokásosan 
datálatlan levelében Héderváry Böske Reinitz Bélának –, hogy ez nem nagy esett [sic!], 
Te is kivetted a részed stb. (…) De a nô is ronda, ez a férfi tartja az össz testvéreit s neki 

86 Diósy Ödön és Brüll Adél válásának és újraházasodásának dokumentumai másolatban. GVM 

A 2004.15.1–4 

87 Léda levele Bölöniéknek. Berlin, 1923. nov. 25. In: Kovalovszky Miklós, i. m. 358.

88 Ötvös Béla, i. m. 227. 

89 Csighy István, i. m. 211–213. 

egymással, öltözködésben és viselkedésben is 
nagyon hasonlítottak egymásra.84 Héderváry 
Böske 1929 augusztusában több levélben is be-
számolt az akkor éppen Berlinben élô Reinitz 
Bélának gödöllôi nyaralásáról. 

Az egyik levelet a Gellért Szálló levélpa-
pírján írta, Pesten kezdte, majd Bécsben foly-
tatta: „Édes, drága Prutyim! Ez a terrorista 
Adél levitt magával Gödöllôre, s miután rossz 
bôrbe[n] vagyok, ott lefektet, s mint egy gye-
reket ápolni fog! Én nehezen mentem bele, de 
annyira fáradt vagyok, hogy autón megyünk, 
nem kerül pénzbe, hát lemegyek pihenni. (…) 
Anyukádat kihozatom Gödöllôre, hogy lássam. 

Adél, tudom, mindent elkövet, hogy felhizlaljon, s rendbe hozzon, hát megpróbálom! 
(…) Ha látom, hogy elég, Annával iratok egy levelet, s hazahozatom magam. Prutyim, 
édes, írj oda: Erzsébet királynô [sic!] út, Gödöllô, Diósy.” Egy másik, datálatlan levelé-
ben már bizonyos távolságtartással és nem éppen a rajongás és elégedettség hangján 
számol be a gödöllôi kiruccanásról: „Édes drága jó Pupikám! Hazajöttem szerencsésen 
a gödöllôi rabságból, s örömmel vagyok itt, s új erôvel kezdem meg a munkát, nekem 
Gödöllô jót tett, Dodó, Adél jók voltak hozzám, fizették utamat és etettek, de ezzel a be-
teg nôvel nem lehet bírni! Valami rémes, reggeltôl estig ôrjöng, üti a cselédeket, Dodóval 
káromkodik, szidja a testvéreit, és úgy fél tôle mindenki, mint a tûztôl! Én csak úgy jöt-
tem ki vele, hogy hallgattam, mert ott beszélni sem szabad. Abba[n] a paradicsomba[n], 
ahol álomszerû a környezet, nincs egy mosoly, nem hallasz kacagás[t], remeg a kastély 

– úrnôjétôl, mert olyan, mint egy átok a házon! Úgy hogy daczára [sic!] hogy mindenem 
megvolt, még Margitot is kihozta nekem, fellélegzettünk, mikor elmentem! De viszont 
kiettettek [sic!] és én újult erôvel kezdek dolgozni, boldog vagyok a 2 szobámmal, s nem 
cserélek sem a gödöllôi kastélylyal [sic!], senkivel a világon! Írtam Adélnak: egy meleg 
levelet, engem tûr meg, azt mondja, egyedül a világon, no de én nem akarok nála többet 
levizsgázni! No majd sokat eltraccsolok neked, ha össze kerülünk! Drága Pupim, ez a nô 
Pali tôled egy kártyára [sic!], levelednek is örült, hát muszáj, hogy megeressz egy leve-
let, melyben megköszönöd a jóságukat hozzám, hogy egy egészséges Böskét csináltak 
belôlem! Anyádnak is jó lesz, mert ha nem bolondok, jók az emberhez, s most bizonyára 
átmegy Anyádhoz, kinek bemondtam, jobb, ha a nô jön hozzá, mert ott nem bírná ki a 
veszekedéseket hallgatni.”85

84 Flórián László-Vajda János: Reinitz Béla. Bp. 1978. 116–117.

85 Héderváry Erzsébet levelei Reinitz Bélának. [1929 nyara] Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattár V. 

5236/3/177, V. 5236/3/150 
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amit külön kezelt, s mindig toldozgatott. Mikor egyszer elváltak volt, akkor alapította 
ezt a vagyont, de ez nem volt akkora, hogy szabad, gangos élet telt volna belôle valahol 
egyedül Párizsban vagy a Riviérán, s ezért a gödöllôi megalkuvást választotta. Mert már 
az is az összetörtség és az élettôl való elbúvás volt. Összeszorul a szívem, ahányszor csak 
rájuk gondolok.” Diósy kiforgatta a Brüll lányokat a vagyonukból Adél halála után, majd 
egy év múlva ô is meghalt rákban. A Diósy örökösök a gödöllôi villából kitették a Brüll 
testvéreket, akik igen szûkös körülmények közé kényszerültek. Margit halála után Berta 
Budapesten lakott egy barátnôjénél, 1954-ben egy debreceni szociális otthonba került. 
Majd négy év múlva ismét visszakerült a fôvárosba, ahol különbözô szeretetotthonokban 
lakott 1960-ban bekövetkezett haláláig.92 

A gödöllôi helytörténet mindig számon tartotta a Léda-villát, hisz az épület ma is 
megvan, ha kissé átépítve is, ám a meglepetés erejével hatott az a tény, hogy tárgyi emlék 
is maradt Léda gödöllôi életérôl. S nem is akármilyen tárgyi emlék! 2001-ben felbukkant 
egy szalongarnitúra, ami a gödöllôi Léda-villából származik, és megvételre ajánlották fel 
a Gödöllôi Városi Múzeumnak. A 19. század közepérôl származó, fenyôfa alapon topolya-
gyökér- és cseresznyefa borítással készült, tíz darabból álló (vitrin, tálalószekrény, trümó, 
asztal, 4 támlásszék, 2 karosszék) bútoregyüttes nagypolgári ízlésrôl, jólétrôl, nagy-
vonalú életmódról tanúskodik. Dr. Szanathy Júlia, helyi fogorvos vásárolta meg Léda 
szalongarnitúráját 1937-ben 800 pengôért, amikor elárverezték a ház berendezését, és 
96 évesen úgy döntött, hogy 
megválik ettôl a bútortól. Sze-
rencsére ragaszkodott hoz-
zá, hogy egyben maradjon a 
garnitúra, noha darabonként 
már korábban tudta volna ér-
tékesíteni. A Gödöllôi Városi 
Múzeumnak sikerült megvá-
sárolnia ezt a kultúrtörténeti 
szempontból rendkívül érde-
kes tárgyegyüttest, mely az 
állandó helytörténeti kiállítás-
ban nyert elhelyezést. 

92 „Édes, jó Bertuska.” Gyászbeszéd Brüll Berta felett 1960. február 29-én. Elmondta: dr. Scheiber 

Sándor. Új Élet, 1960. márc. 15. 5. 

kényelmet ad, hát mit akar, ha pedig nem bírja, miért nem vál el [sic!], undok mind a 
kettô!” Az anyagiak fényesek, de nincs boldogság, „szegény gazdagok” – így összegezte 
véleményét egyik levelében Héderváry Böske, aki Bécsben és ausztriai fürdôhelyeken is 
gyakran találkozott a Diósy házaspárral.90

Rozsnyay Kálmánné Dapsy Gizella (1883–1940), írói nevén Nil volt az a másik barátnô, 
aki a legközelebb állt Brüll Adélhoz élete utolsó tíz évében. A „magyar szüfrazsett”-nek 
aposztrofált szeghalmi óvónô személyesen akkor találkozott elôször Adéllal, amikor az 
meglátogatta ôt betegágyánál a kórházban. A róla adott rajongó leírás, mely Találkozások 
Lédával címmel a Literatura 1928 februári számában jelent meg, az ifj. Berente Istvá-
nétól eltérô, a sznob szemével látott képet ad a korosodó, elhízott, de korát sminkkel és 
elegáns öltözködéssel leplezni akaró, hiú Adélról. „A látogatási idô mozgalmassága között 
kiáltva tûnt fel szemembe egy asszonyi alak, nyugat-európai mondaine eleganciájával. 
Félhosszú tigrisbunda, puha, fehér nemez trottôrkalap alól kibújó két tömör, Tizian-
ragyogású tincs, camea-vágású nemes profil, erôs kolorittal: ezt láttam elôszörre. Aztán 
felötlött a rendkívül nobilis formájú, angol cipôs és svéd kesztyûs lába-keze, a bal karján 
pólyásgyerek nagyságú violacsokrot hurcolt, jobb keze platina-lorgnettjét fogta, amint 
rövidlátók módján végigjárt a termen, és az ágyak fejtábláit nézte. Egyszer csak megüti 
a fülemet egy harangzengésû, csudálatosan mély nôi hang, mintha Jászai fönséges orgo-
naszavát bársonyfüggönyök tompa szûrôjén át hallanám. És a csudálatos harangkongás 

– Atlantis a tengerfenéken – közvetlen közelrôl duruzsolt a fülembe, s ahogy a babonás, 
legendás zöld szemek az enyémbe sugárzottak, valami nyugtató, boldog trance-ba hullot-
tam. Halott istenségem istenasszonya fogja a kezemet, Léda eljött hozzám…” 

Ez az idealizáló, rajongó, lelkes írás még Adél életében jelent meg, ôszintébben mond-
ta el véleményét a házaspár utolsó éveirôl Dapsy Gizella férje, Rozsnyay Kálmán Bölöni 
Györgynek 1935. március 31-én írott levelében, melyet nem a nagy nyilvánosságnak 
szánt: „Az utolsó 10 esztendô alatt L-ék csak velünk tartottak fent érintkezést… Bizony 
nehezen elviselhetô emberek valának! Ha mégis L-ban el nem bûvölt volna annak a ha-
tása, hogy Ady istenasszonya volt, hát nem bírtuk volna ki ôket. Örökös cselédügyek, 
féltékenységi scénák, idegeinkre menô veszekedések… Ami minket érdekel, irodalom, 
mûvészet, az nem volt témakörük. De Ady se!”91

Brüll Adél 1934-ben halt meg pemfigusz nevû hólyagos bôrbetegségben, a Fiumei úti 
temetôben nyugszik Ady közelében. Sírjára a gödöllôi kertbôl származó orgonabokrot 
ültetett Berta nevû húga. Diósy megígérte, hogy Adél halála után gondoskodik felesége 
lánytestvéreirôl, ám ezt az ígéretét nem tartotta be. Bölöni György 1936. február 8-án írta 
a Révész Bélának szóló levelében: „Szegény Berta. Nagyon sajnáljuk. Dodótól ez az elbu-
kó, az életét visszakövetelô s minden megcsúfoláson bosszút álló ember gesztusa volt. De 
legalább az Adél után járó örökségbôl nem fosztotta ki? Mert Adélnak szép vagyona volt, 

90 Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattár V. 5236/3/165, V. 5236/3/51.

91 Rozsnyay Kálmán levele Bölöni Györgynek. 1935. március 31. In: Kovalovszky Miklós, i. m. 361–362. 
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Az ajánlásból is arra következtethetünk, hogy ez a vers az édesanya, tehát egy korábbi 
nemzedék nôideálját fogalmazza meg, egy teljesen feudális nôideált, ahol a férfi áll a 
középpontban, ô a viszonyítási pont, és az ô alázatos kiszolgálója, alárendeltje a feleség. 
A nôtôl azt várták el, hogy tenyérbe símuló, engedelmes, odaadó legyen, aki lesi a férfi 
kívánságait, figyeli kedélyét, és egész életét a másikénak rendeli alá. Nagy Emma viszont 
már egy másfajta nôi szerepet élt, amint azt a Nyugatban megjelent Jeremiád címû verse 
is bizonyítja:

Én nô egészen nem lehettem,
Azért, mert ember vagyok –
ember egészen nem lehettem,
azért, mert szolga vagyok –
szolga egészen nem lehettem,
azért, mert költô vagyok –
költô egészen nem lehettem,
azért, mert magyar vagyok.93

4. szErkEszTôk

nyiry lajos (1872–1934)

Nyiry Lajos 32 éven át volt a Gödöllô és Vidékének, 
Gödöllô elsô újságjának a szerkesztôje. 1898-ban indult 
a lap Orbay Eberhardt Dénes ügyvéd fôszerkesztésével. 
Elôször havonta háromszor jelent meg, aztán hetilappá 
alakult. Sûrûn változtak a munkatársak, majd egy év 
múlva megszûnt.94 Aztán 1900-ban Nyiry Lajos megvette 
Eberhardt Dénestôl a Gödöllô és Vidékét és halálig szer-
kesztette azt. 

Nyiry Lajos 1872. április 11-én született Kecskemé-
ten Nyiry Dániel ügyvéd és Széll Terézia fiaként. Jogot 

93 Nyugat 1934. 5. sz.; Kovács József László: Egy folyóirat: a Nyugat „Az idô rostájában” (Jegyzetek a 

Nyugat Pest megyei életrajzáról). Dunapart 2008/3. 

94 Pest megye sajtóbibliográfiája. 1794–1975. Szentendre, 1977. 76.

nagy Emma, solt (steininger) Jenôné 
(1895–1957) költô

Túrkevén született 1895-ben, polgári iskolai tanár volt, 1918-tól 1923-ig Marosvásárhe-
lyen tanított, és részt vett az erdélyi irodalmi életben. Majd 1926-tól 1928-ig Ráckevén 
volt tanár, magyar nyelvet, történelmet tanított és Vörösmartyról elnevezett Önképzôkört 
szervezett a lányoknak. Az 1928–1929-es tanévben Rákosligetre helyezték. Több verseskö-
tete jelent meg: A verseim… Marosvásárhely, 1920., Megkötözve. Mezôtúr, 1924., Az árva 
nô balladája. Mezôtúr, 1936. Babits Mihály valószínûleg tehetségesnek tartotta, mert 
verseit beválogatta a fiatal költôk Új antológiájába 1932-ben. Nagy Emma a Napkeletben 
is publikált. Asszonynak lenni címû verseskötetét Gödöllôn adta ki 1936 karácsonyán, 
Palásthy Sándor könyvnyomdájában készült Hatvanban. Ebbôl arra következtethetünk, 
hogy 1936-tól Gödöllôn élt. A Gödöllôn kiadott verseskötetét édesanyjának ajánlotta: 

„Anyukámnak / Kinek halálod most is döbbenet / S meg-meg akasztja napom kerekét – / 
Neked ajánlom ezt a könyvemet: / Te voltál a legkülömb [sic!] feleség.”

Asszonynak lenni…

Asszonynak lenni – oly szép és nehéz: 
lesni a párunk rebbenô szemét –

Nincsen-e bánat fellege benne, 
nem rejt-é gondot szótalan csendje?…

Asszonynak lenni mégis csodaszép: 
derûbe vonni a párunk szemét –

Nagy meleg jóság dagadó árján 
szép meleg szókat bontani száján…

Arccal megbújni kemény tenyeren – 
asszonynak lenni több, mint szerelem…

Állni szívéhez védô fegyvernek – 
hátha a latrok akkor nem-mernek…

Pedig hát – Földünk álmok kudarca, 
asszony a ködben, – mit segít rajta?…

Asszonynak lenni mégis csodaszép, 
nincsen a földön ilyen csoda még –

Csak ez az egy volt s ez az egy marad 
embervér-párás fellegek alatt…

238 239

Nyiry Lajos (1872–1934),  

a Gödöllô és Vidéke szerkesztôje 



B

Back Adolf Korona u.,10. Bermann Mór Korona u. 16., Bodányi Sándor Fürdô u., 90,, 
Breyer Adolf Faiskola u. 37. Blau Vilmos Csipke u., Tilles-ház, Bergl Henrik Issaszegi út 
56. Bényei Zsigmond Király u. 84., Bruszt Lipót Faiskola u., 35 v. 39. Beermann Miksa 
Sarkady-villa Állomás u., Bacsó Sándor Csipke u. Fuchs-ház, Blau Gyula Issaszegi út 63. 
Benedek Izidor Király u. 76. Bona József Faludi–villa, Barber Tivadar Tégla u. Széchényi-
ház, Blumenfeld N. Faiskola u. 45. Bettelheim Miksa Fáczánsor. Brandl Arnold Issaszehgi 
út Braun Bernát Faiskola út 45. Bendik Géza Külsô Király u., Büchler Mór Faiskola út 46. 
Brand Ágoston Alberti-ház Braun Vilmos Faiskola u., 40. Bokros Kálmán Korona u.16. 
Bankó Gyula Fürdô u. Horváth-ház, Breuner N. Issaszegi út Bereczki–Ház, Bruck Mihály 
Csipke u. Tiles-ház. gr. Bombelles Alajos Valkói út Pokornyi–ház, dr.Berger Rezsô Király 
út 82. Bródy Zsigmond Templom-tér, Budai Mórné Erdô u 506. Bröszler Ignácz Kálvária 
út, Bayer Józsefné Erdô u. 527. dr. Binéth Arnold Ferencz József tér, Bitskey Kálmán Híd 
u. Bakos János Kert u. Hóke–villa, Bossányi István Szilhát u. Gáspár–ház, Bánlaky Pál 
Öreghegy, Balog KatalinVáczi u. Schön-ház, Büchler Berta Iskola u. Csery-ház.

C

D. Csiky Kálmán Fürdô u. 89., Csáky Mária Muczi-lak, Csosutta Mária Légszesz út 97. 
Csery Józsefné Pesti u. Csery-ház Csery Gábor Pesti u., Csery Kálmánné Templom u. 648. 
Császár Jenô Valéria u. 655. Kunhartd-ház, ifj Csendi Lajos Szôllô-sor 300. Cserhalmi 
Ferencz Kovács u. Clemens Irén Muczi-lak.

D

Deutsh Henrik Issaszegi út 71. Dorner Irén Kálmán-villa, dr. Deutsch Ignácz Issaszegi 
út 62. Surányi-ház, Dénes B. Király u.71. Duha Melánia Állomás u. Kiss-ház, Dr. Dévai 
Ignácz Erdô u. Steer-ház.

E

Elkán Tibor Issaszegi út 63. Ellinger N. Fáczánsor, Epstein N. Korona utca 18., dr Erôss 
Lajos Fürdô utca Láng tér, Engl Tóbiás Tégla utca 22. Ecker Auguszta Csipke-utca, Euler 
Adolf Erdô–utca 493. Ellinger Albert Kálvária utca 652., Engel Jac. Csery ház, Pesti-utca, 
Erdôs Ferencz Erdô–utca ifj. Németh-ház,

F

Fischer Károly Faiskola út 31., Fischl Albert Janeschitz-villa, Fischer Jakab Issaszegi út, 
Schweitzer-villa, dr. Fuchs Bernáth Issaszegi utca 66., Fornet Elemérné Sík-ház Issaszegi 
út, Fogel Adolf Király-utca 81., Faiss Fanni Légszesz u 97., Fodor Károly Légszesz utca 97. 
Fischer N. Horváth-ház, Fischer Jakab Korona-utca 19., Fleischmann Miksa Faiskola u. 
12., Friedrich Kálmán Müller-villa, dr. Frank Gusztáv Gizella-fürdô Faragó Lajos Fürdô 
utca 103. Friedmann Ignácz Issaszegi út 87., Fock Géza Légszesz út 101., Fuchs Ferenz 
Csipke-utca, Fischer Adolf Janisitz-villa, Fojth Ádámné Csipke-utca, Fischer Béla Pesti u. 

végzett a budapesti egyetemen, és éveken keresztül ügyvédként dolgozott. Emellett hír-
lapírással és szerkesztéssel is foglalkozott. Verseket, elbeszéléseket, cikkeket publikált 
különbözô álnév alatt (Stella, Csörgô, Péter, Barna, Nero, Kántor J., = y, P.) országos 
lapokba. Majd 1898-ban megindította a Magyar Krónika címû irodalmi és mûvészeti 
képes hetilapot, melyet késôbb Dura Mátéval közösen szerkesztett. 1900-ban Gödöllôre 
költözött, 28 éves fiatalemberként, és szerkesztette a Gödöllô és Vidéke címû járási hiva-
talos lap mellett a Hatvan és Vidéke, valamint az Aszód és Vidéke címû lapot is.95 Kiváló 
közgazdasági tudásával és mûveltségével azonnal bekapcsolódott a település közéletébe. 
Nagyszerû szervezô tehetséggel rendelkezett, 30 éven át tagja volt a község képviselô-
testületének, az ô nevéhez fûzôdik több alkotás. Elnöke volt a Gödöllôi Polgári Körnek, a 
kereskedelmi kaszinónak, örökös díszelnöke az Önkéntes Tûzoltó Testületnek. Ô alapí-
totta az Országos Központi Hitelszövetkezetet, részt vett a Hangya Szövetkezet megala-
pításában is. Jelentôs szerepe volt az Erzsébet-szobor felállításában. Századosként harcolt 
az elsô világháborúban, négy esztendôt töltött a harcmezôn, 1918 decemberében meg-
rokkanva tért onnan haza. A Gödöllô és Vidéke 1934 februárjában beolvadt a Gödöllôi 
Hírlapba.96 Nyiry Lajos 1934. szeptember 24-én halt meg éveken át tartó, súlyos betegség 
után. A község köztiszteletben álló polgára volt.97 

Nyiry Lajos fontos szerepet játszott Gödöllô sajtótörténetében, új fejezetet nyitott a 
helyi hírlapírásban. Munkája jól szolgálta a helyi lakosok igényeit, több évtizeden át ma-
gas színvonalon tudta tartani az újságot. Krúdy Gyulától és Tömörkény Istvántól is közölt 
írást a lap, méghozzá eredeti anyagról és nem másodközlésrôl volt szó.98 

SZEMELVÉNY

A gödöllôi nyaralók lak- és névjegyzéke

A

Appel Nándor Regina villa, Altstadter¨Béla Issaszegi út Bereczki-ház, Ádler Ármin Csipke 
u. Widák-ház, Ádler Sándor Issaszegi út 62. Ábrahám Adolf Állomás u., Auerbach Mór 
Issaszegi út 57., Abel József Király u.74. Ambrus Zoltán Tégla u., Ács György Állomás u., 
Adorján Gyuláné Pesti u., AdlerAd. D. Híd u., 182.

95 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. Bp. 1891–1914.

96 Nyiry Lajos: Gödöllô község közönségéhez. GH 1934. febr. 4. 1–2. 

97 Nyiry Lajos halála. GH 1934. szept. 30. 3.

98 Fehér Béla: A gödöllôi hírlapirodalom kezdetei. In: Dékán Antal (szerk.): Gödöllô. Bp. 1975. 181.
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Prökl-ház, Kecskeméthy Márta Issaszegi u. Kovács-ház, Kellemenfy Károly Állomás u. 
110., Kaun Ödön Issaszegi u. 59., Kalef Matild Faiskola u. 46., Koriczaner Rózsi Korona u. 
6. Koros János Issaszegi u. 59., dr. Kovács Béláné Gizella fürdô, dr. Kövesi Mór Valkói u., 
Kelemen Frigyes Állomás és Fürdô u. sarok, Kristofoli Vincze Korona u. 20., Kéri Juszti-
na Valkói út Pokornyi-ház, Kaczaner Frigyes Légszesz u. Klein Nándorné Faiskola u. 43. 
Kohn Albertné Korona u. 8., Kosztolányi Attila Fürdô u. 90., Kondriella Fanni Issaszegi 
u. 63. Kampl Ödön Csipke u. Kiss József Iskola u., Kramer Károly Iskola u., Csery-ház 
Kukuljévitcs Hid u., Csávási Kiss Károly Szt. János u., Kovács József Ferencz József-tér 
posta épület, Kiss Péter Pál Petôfi-tér, Kaffka László Öreghegy, özv. Kúnstadter Adolfné 
Híd u. 613., Kondor Ignácz Rákos u. 198., Kálai Emma Híd u. 612., Kappel Ödön Erdô 
u. 513., Krakovszky Gitta Rákos u. 407., Kraus Gyula Váczi u. 440., Köves Izsó Vásár u. 
Diamant-ház, Kohn Henrik Sancz-ház Pesti u.

L

Löwy Adolf Issaszegi utca 52., Löwinger Lajos Faiskola u. 35., Löwinger Emil Korona 
utcza 7., Lichtvitz Károly Fürdô utcza 91. Lôrinczy Ferenczné Issaszegi u. 68., Lakatos 
Lajos Prökl-fürdô, Lôbl W. Korona u.14., Leúhartd Jánosné Fürdô u. 94., Lukáts Gyula 
Pesti u. 555., Lipschitz Lipót Pesti u. 559. Lumnitzer József Kálvária u., Laszky Béla Erdô 
u. Loroy Jenny Fenyô-ház, Lieb Karolina Rákos u. Váczi u. 600.

M

Dr. Mayer Sándor Zsolnay-villa, Merta Antal Csipke u., Mátrai Kálmán Brandl-villa, Mül-
ler Jakab saját villa. Mészáros N. Ellinger-villa, Mendellô Sándor Csipke u., Fuchs-villa, 
özv. Molnár Endréné Fürdô u. Láng-villa, Márton N. Korona u. 18. Meller Etelka Láng-
villa, Mihály József Tégla u. Meller Artur Issaszegi u. Lörinczi-villa, Mandelbaum Mór 
Pesti u. 474. Muskát M. Pesti u.554. Magyar Kázmér Pesti u., Marosi Árpádné Ferencz Jó-
zsef-tér Pesti épület, Mayer Manóné Városmajor u. 444. Mátrai Béla Öreghegy, Morbitzer 
Mátyás Pesti u. Teér-ház, Madarassy Vilmos Sas szálloda, Mellinger Dávid Petôfi tér.

N

Neuberger Gyula Faiskola u. 42. Neuwirt Dávid Issaszegi u. 55. Ney Rezsô Tégla u. Frökl-
ház, Neufeld Jenô Korona u. 83. Nemes Antalné Issaszegi u. 87. Nagy Ármin Prökl-fürdô, 
Nirschy Gizella Ellinger-villa, Nagy László Pesti u. Neufeld Jenô Iskola u. Ney Samu Erdô 
u. 526.

O

Orsai József Városmajor u. 448. Olofson Miksáné Erdô u. 509. Ôszi Kornél Pesti u. 555.

P

Özv. Pray Valérné Gizella-fürdô Pirovits Aladár Király u. Pusa Mihály Issaszegi u. 68. 
Popper Ottó Issaszegi u. 60. Prém József Lôrinczy-nyaraló, Prapatits József Issaszegi út. 

555., Fischer János Váczi u.Fenyô–ház, gr. Festetich Andor Öreghegy, Foscher Zsigmond 
Város-major u 450.

G

Geiger Manó Hecht-villa, Glacz András Fáczánsor 121., Gonda József Tégla utca, Geiger 
Bertalan Kováts-utca 412. Goldschmied Sándor Korona utca 19. Guttmann Ignáczné 
Korona utca 7. Gerô Ignácz Tégla u. 25., Grünwald Miksa Állomás u. 110., Guttmann Re-
gina Tégla u. Récsán–ház dr. Glauber Soma Issaszegi út, Gál N. Issaszegi u. 56., Glauber 
Fülöp Issaszehgi –út. Glauber József Korona u. 15., Grünhuth Adolf Király u. 77. Geiger 
N. Rohadó u. Jakubek-ház, Grossmann Sándor Pesti u. Stortz-ház Györy Endre Iskola u. 
567., dr. Guthi Soma Pesti u. 555. Gertler Samu Iskola u. Vecsei-ház, Grünhut Adolf Vá-
rosmajor u. 455., Galszler Istvánné Pesti u. 544. Gömöry Károly Erzsébet szálloda, Gaál 
Mihály Erzsébet szálloda Grünberger Lipót Kert u. Winkle-ház, Grünvald Lipót Kováts u. 
Kurucz-ház, Grittner Adolfné Városmajor u. 453. Gristnar N.-né Issaszegi út Kobzi–ház.

H

Haasz Matild Fáczánsor Bettelheimnél, Hoffer Ödön Fáczánsor 121., Hodossy N. Király-
utca, Gere-ház, Hirsch Vilmos Miskey-villa, Hirschorn H. Csipke u. 113. Janischitz-villa, 
Hajós Sámuel Issaszegi u. 59. Hirschfeld Sámuel Issaszegi u. 59. Hercz Sarolta Brand-villa 
Hay Mór Király u. Turay-villa, Hadl Izidor Légszesz u.100. Hugmayer Stefánia Schütz-
villa, Hecht Abrahám Issaszegi u. Hlatky Teréz Issaszegi u. 58., Hirlander Jozefine Király 
u. 80. Hajdu Flóra Korona u. 15., Hoffmann Béla Horváth-ház Havas Lajos Issaszegi u. 68. 
Herskovits Lajos Gizella fürdô, Höke Lászlóné Kert u. Herramhoff C. Erdô u. Herzfelder 
Sámuel Pesti u. 469., Herezka Gusztáv Erdô u. 494. Hecht Emil Pesti u 539., Horváth 
Károlyné Templomsor, Hegedûs László Szt. János utca, Herczog Simon Petôfi-tér 412. 
Hajnik Béla Pesti utca Grosz-ház, Heyek Adolfné Ferencz József tér, Haidekker Jánosné 
Pesti u. Herczog Manó Iskola u. Szaák-ház. Horváth Ignácz Híd u. 186. Hirsch József 
Petôfi-tér 598., Hoffer Alajos Rákos u. 409.

I

Illy Paula Állomás u.111. Ivanovits Lajos Issaszegi u. 69., Janovits Julia Horváth-villa, Je-
szenszky János Erdészlak. Joachim Artúr Fürdô u. 91. Ibl Lajos Várkastély Jaeger Oszkár 
Várkastély, Iszer Gyuláné Pesti u. 546., Jablonszky Ferenczné Pesti u. 573. Jászai Mari 
Öreghegy, Jalics Borbála Nagy Andrásnál.

K

Kovács Ilonka Issaszegi u. Sík-villa, Karczag Nándor Faiskola u. 43., özv. Kiss Kálmánné 
Faludi-villa Állomás u. Krausz Mór Király u. 71., Klein József Állomás u. 109., Klein Adolf 
Issaszegi u. 71., Kalmár Vilmos Hecht-villa, Koos Mór Miskey-villa, Kálmán Gusztáv Zöld 
villa, Király János Király u., Krieszhaber Fülöp Korona u. 13., Kordik Lajos Issaszegi u. 
Czinege-ház, Krausz Simon Légszesz u. Róka-ház Koos Ottó Issaszegi u. Kühnel Ignátz 
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V

Vidor József Issaszegi u. Vitéz László Issaszegi u. Jener–ház Varga József Tégla u. 24. Vé-
szi József Állomás u. Faludivilla, Verovácz Gyula Pesti u. Szepesi–ház, Viczián Antal Váczi 
u Weresmarhty-ház.

W

Weiszburg Julia Korona u. 10., Weinberger Henrik Király u. 75., Wieg Lenke Issaszegi u. 
50., Walter Soma Szondi–villa. Waltersdorfer N. Tégla u. 24. dr.Wellis Vilmos Külsô Király 
u. Wittenberg Adolf Horváth-ház, Waszmann N. Csipke u. Janischitz–ház Weisz Fülöp 
Csipke u. Vidák ház Wehovarth N. Miskei-ház, Weisz Izidor Issaszegi u. 61. Weinberger 
Miksa Ivanovics-villa, Wartenberg Anna Faiskola u. 44., Özv. Weisz Fanni Gizella-fürdô 
Wirkler Endre Ferencz József –tér 634. Weisz Emil Pesti u. 465.

Z

Zsengery Mór Korona u. 18., Zoltán Béla Ferencz József–tér.

Gödöllô és Vidéke, 1898. július 24. 257. 

hovhannesian Eghia (1885–1948) 
ügyvéd, újságíró

Bor Ambrus édesapja. Örmény származású. 1885. április 2-án 
született Konstantinápolyban. 1890-ben egy évig francia elemi-
be, majd hat évig örmény elemibe járt. 1898-ban az örmény 
üldözések elôl az édesapja Sumlába (Bulgária) menekítette ro-
konokhoz, ott a bolgár nyelvet tanulta. Majd Németországba 
került, feltehetôen azért, mert Saténig nevû nénje ott volt dia-
konissza apáca, és félév német iskoláztatás után Budapestre jött. 

„…nyilván azért, mert valamilyen protestáns misszió fölkarolta: 
egy »Skót elemi«-be járt 1901 elsô félévében (…) nyáron egy 
csengôdi tanyán szótárból biflázta a magyar nyelvet.”99 A ma-
gyar fôvárosban fejezte be középiskolai tanulmányait, 1907-ben 
érettségizett. Végig jeles és kitûnô tanuló volt. 1907 és 1911 
között jogot végzett Budapesten, 1913–1914-ben egy-egy sze-
mesztert Heidelbergben és Lausanne-ban hallgatott. Miután le-

99 Bor Ambrus feljegyzései gyermekei részére. GVM A 2005.10.3. 

56. Pfeiffer Hermina Kálvária u., Popper Siegfried Iskola u., br Pronay Irma Ferencz Jó-
zsef-tér Málits ház Paulay Edéné Öreghegy Preisich Ignácz Pesti u. 577. Pálmay Józsefné 
Szilhát u. 379. Prix Melánia Németh András féle-ház.

R

Reisz Gyula Issaszegi u. 53. Roth József Issaszegi utca 60. Rosenberg Ida Gizella-fürdô, 
Ruszka Stolc Fáczánsor, Reiter Terézia Faiskola u. 4., Rosenberg N. Weyrich villa, Re-
ich Lajos Jokovits-villa Rutschmid Erzsi Fürdô u. 95., Rozenstok I.. Issaszegi u. 65/3., 
Rom Károlyné Fáczánsor Schultz-villa, Rózsa Kálmán Erdô u. 500., Riskó Ignátzné Pesti 
u. 542., dr. Róth Márkusz Ferencz József-tér sarok, Romeiser Vilmosné M..Valéria sor, 
Rottmann Ármin Pesti u. 541., Reményi Mihály Petôfi–tér 598.

S

Stern Sámuel dr. Issaszegi u. Weyrich-villa, Stratter Vilmos Horváth-ház, Semler Sándor 
Imre Issaszegi u. 51., Schlesinger Vilmos Issaszegi u. 84. Schwartz Amália Hecht-villa, 
Strausz Ödön Korona u., Surányi ház, SchlesingerLipót Légszesz u. 99., Schwartz Ja-
kab Király u.72., Székey Lajos Issaszegi u. 55., Szitányi Jolán Issaszegi u. Salczer Izor-
né Fürdô u. 103. Sandly Gusztáv Brandl–villa, Schillinger Zsigmond Gizella-fürdô, dr. 
Szalai Mihály Gizella-fürdô, Sík Sándor Issaszegi u., Seitelbach Lipót Állomás u. 110., 
Spira Ábrahám Horváth ház, Steffel Mária Király u. 81., Stanek Mária Issaszegi u. 71., 
özv. Salamon Nándorné Korona u. 10. Schlesinger Sophie Király u. 76. Strausz Adolf 
Ellinger—villa, Schwartz Gusztáv Issaszegi u. Lankó-ház, Schweigér József Issaszegi 
u., Stomf N. Faiskola u. 37., Sárkány József Fürdô u. 94. Schönfeld Adolf Gizella-fürdô, 
Schlesinger Lipót Légszesz u. 99. Szuk Gézáné Ivánits-villa, Spittzer N. Faiskola u. Hor-
váth-ház, Schönberg Mór Korona u. 6. Sajóhelyi Béla, Issaszegi u. Ivánits–villa, Schiff Li-
pót Korona u. 20. Semler Imre Gizella u. 51. özv. Szücs Sándorné Issaszegi u. 68, Scheer 
Paula Korona u. 16. Szentmiklósy Irén Kellemfy villa Állomás u. dr. Szüry János Kálvária 
u. 650. Steuger Anna Pesti u. 537. Szomaházy István Pesti u. 577. Schmidt Géza Pesti u. 
Csery-ház, Szászy László Templom-tér, Stern Sámuel Pesti u. 550. özv. Simontsits János-
né Templom-tér Szubezilványi Károlyné Erdô u. 527. Schwarcz Sámuel Pesti u. Polyák-
ház, Szegedy Maszák Aladár Várkastély, Simay Gyula Erdô u. Schill Salamon Petôfi-tér 
Elefánty féle–ház Szigeti Varga László Besnyôi u. 136. Somló Sándor Öreghegy, Smith 
Józsefné Pesti u. 549. Spitzer Irma Rákos u. 406. Stern Sámuel Váczi u. 459.

T

Török N. Korona u. 19., Taub Sámuel, Riza, Issaszegi u. Hecht villa, Özv. Tóth Gáborné 
Légszesz u. 97. Trebitsch Malvina Király u. 74. Till Lujza Városmajor u. 443., Tatay Er-
nesztina Szilháth u. 342.

U

Uray N-né Lôrincz Melanie Issaszegi u.
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nepi számok 18-24 oldalasak voltak. Az elsô világháború elôtt már megjelent több éven 
át és 1915-ben szûnt meg egy ugyanilyen címû hetilap, annak Bezsilla István ügyvéd volt 
a fôszerkesztôje. 

A munkatársak között több premontrei tanár található: dr. Stuhlmann Patrik pre-
montrei rektor-igazgató, aki bölcseleti tárgyú cikkeket írt a lapba, a tárcacikkeket író 
dr. Szopek Loránd, dr. Áldorfai Benedek és dr. Balogh Ányos vezércikkeket írtak és a 
premontrei intézet híreivel voltak jelen a lapban, dr. Buczkó Emil, aki a cserkészettel és 
a leventeügyekkel foglalkozott, Kolumbán Virgil fôként vezércikkeket írt. A kiadóhivatal 
a Kossuth utca 26. szám alatt volt, ugyanott, ahol Hovhannesian Eghia ügyvédi irodá-
ja mûködött. A lapot a Biró Miklós 
Nyomdai Rt. állította elô. Könyvki-
adással is foglalkozott, a Gödöllôi 
Hírlap könyvei-sorozat 1. száma 
Pohl Sándornak az angliai dzsem-
boriról írott könyve volt, 2. száma 
pedig Hovhannesian Eghia Gödöllô 
a múltban és most címû munkája 
1933-ban. A lap többnyelvû külön-
számot adott ki a dzsembori alkal-
mából, végigkísérte az egész szer-
vezést, folyamatosan tudósított az 
eseményekrôl. 1942-ben vezércikk-
ben számolt be a Berente István köz-
ségi orvos által a kastélyban létreho-
zott egyháztörténeti múzeumról.104 

Hovhannesian Eghia több köny-
vet is írt. Sokat foglalkozott saját nemzetének, az örménységnek a történetével és tragédi-
ájával. Az örmények szerepe Londontól Kalkuttáig címmel írt tanulmányt, ami A Magyar-
országi Örmények Egyesülete kiadásában megjelent Az örmények címû füzetben jelent 
meg 1921-ben. Az 1934-ben kiadott, 302 oldalas, 41 képpel illusztrált Arménia népe címû 
mûvében az örmény nép történelmét és évezredes kultúráját ismerteti. Eredeti források 
felhasználásával mutat rá az örmény mészárlások és a deportáció okaira és méreteire. 
Már itt külön fejezetben foglalkozik a magyarországi örménységgel. Késôbb aztán külön 
könyvet szentelt ennek a témának, ami Hazai örmények a Nemzet szolgálatában címmel 
jelent meg 1940-ben. Függelékben közli a magyarországi örmény családok teljes névso-
rát, névmagyarázattal. Errôl a munkájáról több recenzió jelent meg országos lapokban.105 

104 Egyházmûvészeti Múzeum Gödöllôn. GH 1942. szept. 27. 1.

105 Magyarország, 1940. október 12., Magyar Nemzet, 1940. október 13., Magyar Közigazgatás, 1940. 

december 15., Keleti Újság, Kolozsvár, 1941. január 19.

tette az ügyvédi és bírói vizsgát, egy jogászegyesület Gödöllôre közvetítette ki ügyvédje-
löltnek. Itt ismerkedett meg Ritter Juliannával, akit 1917 ôszén feleségül vett. 1918-ban 
nyitott önálló ügyvédi irodát. Három gyermeke volt: Yervant Károly (1920–1978), ô is 
jogi doktor volt, Tarjánra változtatta a vezetéknevét, Zaven János Jenô (1921–1995), aki 
szintén jogot végzett, 1959-ben Lukácsra változtatta a vezetéknevét és Bor Ambrus néven 
lett ismert író, Mária Elmonea Antónia (1923–1926), aki hároméves korában torokgyík-

ban meghalt. Hovhannesian Eghia 1944-ig 
praktizált, 1945-ben letartóztatták, 5 évi 
börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 
Vácott és Kôbányán ült börtönben. 1948. 
augusztus 9-én halt meg szívszélhûdésben 
a kôbányai Gyûjtôfogházban.100 „Gödöllôi 
temetésén több százan vettek részt.”101 

A két világháború közötti idôszakban 
Gödöllô társadalmi életének kiemelkedô 
személyisége volt. A környék egyik legsi-
keresebb ügyvédi irodáját vezette. 1915-
ben jegyezték be az ügyvédi kamarába. 
Ô volt a több száz holdas birtokkal, többek 
között például a Tokaj hegyaljai szôlôvel 
rendelkezô premontrei rendnek a jogta-
nácsosa. Démusz János vendéglôsnek is ô 
volt a jogi képviselôje.102 Ügyvédi irodája a 

Kossuth utca 26. szám alatt volt. A hosszú parasztház elsô részében helyezkedett el 
az ügyvédi iroda, a hátsó részében lakó tartózkodott. Hovhannesian Eghia özvegye ott 
lakott egy ideig a háború után, amikor mindenüket elvették. Virilis listán a gödöllôi 
képviselô-testület tagja, mint a harmadik leggazdagabb, legtöbb adót fizetô polgár. 
Szentgáli Dániel gyógyszerész és Persler Kálmán szállodatulajdonos elôzte meg a lis-
tán. Évi adója 1900–2000 pengô. Kilenc háza volt Gödöllôn, az Állomás utcaiban (ma 
Dalmady Gyôzô utca) laktak.103

Gödöllôi Hírlap címmel 1928 és 1944 között helyi lapot adott ki, melynek ô volt a 
tulajdonosa, kiadója és felelôs szerkesztôje egy személyben. A szépirodalmi, közgazdasági 
és társadalmi hetilap vasárnaponként jelent meg, kezdetben 4, késôbb 8 oldalon, az ün-

100 Hovhannesian Eghia és családja életrajza, melyet Hovhannesian Eghia állított össze a börtönben. 

GVM A 97.49.1-2., Bor Ambrus és Hovhannesian Eghia életrajza, melyet Bor Ambrus foglalt össze a gyer-

mekei számára. GVM A 2005.10.1-3.

101 Gödöllôi Premontrei Öregdiákok Egyesületének 2. tájékoztatója. 1995.

102 Dr. Lukács Jánosné (Bor Ambrus felesége) szóbeli közlése. 2005. február 18-án.

103 Tarján Tamás (Bor Ambrus unokaöccse) szóbeli közlése. 2005. március 6-án.
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kapcsán épültek fel. A katolikus leányiskola épülete is minden igényt kielégít, iskolá-
nak épült, világos és egészséges tantermekkel bír. A katolikus fiú elemi iskola jelenlegi 
elhelyezése nem mondható teljesen kielégítônek, mert ez idô szerint három helyen 
van elhelyezve a hat elemi osztály. Legkevésbé kielégítô a községi polgári leányiskola 
jelenlegi elhelyezése.

A községi polgári leányiskolának átlagosan 200 növendéke van, a növendékek 20 %-a 
a szomszédos községekbôl jár be, így különösen Mogyoród, Kerepes, Kistarcsa, Isaszeg, 
Pécel és Szada községekbôl. A tanulók 30 %-a az Alvégben lakik és így kb. az 50 %-a esik 
a villamoson inneni területre. Ez az iskola ma az emeletes koronauradalmi épületben 
[Hamvay-kúria, ma a Városi Múzeum épülete] van elhelyezve, amiért a község most már 
évi 2.000 P. bért fizet, viseli az ez utáni állami adókat és a tatarozási költségeket úgy, hogy 
évi 3.000 pengô körüli kiadást jelent a községre nézve maga a házbér. A 3.000 pengôs bér-
kiadás 60.000 pengôs tôkebefektetésnek felel meg és miután 60.000 pengôs befektetéssel 
megfelelô polgári iskolai épületet fel lehet építeni, már gazdasági és költségvetési szem-
pontból is feltétlenül kívánatos, hogy a község a polgári iskolát minél elôbb építse fel.

A megfelelô iskolaépület felépítése azonban elsôsorban azért szükséges, mert a jelenlegi 
elhelyezés semmiképp sem megfelelô és egyenesen ártalmára van a 10-14 éves kisleányok 
egészségének. Amikor a község elemista és középiskolás gyermekei minden tekintetben 
megfelelô iskolaépületben részesülnek oktatásban, nem szabad pont a kisleányokat ennyi-
re mostohán kezelni, annál is inkább, mert leánygimnáziumunk nincsen. A koronauradal-
mi épület földszintjén jobbra hivatali helyiségek és a helybeli kaszinó termei vannak, balra 
pedig üzleteket találunk, ahol „saját termésû” borokat mérnek ki. A borárusítás eme külö-
nös neme azzal jár, hogy a bort ott megveszik, de azt ott meginni nem szabad, miért is a 
borosüveggel a kézben igen sokan az utcára lépnek ki, és ott garatra öntik a koronaurada-
lom saját termésû borát. Szabály az, hogy iskolaépülettôl 300 méteres sugárban kocsma és 
vendéglô nem lehet. Itt a borárusítás és a közoktatás egy és ugyanazon épületben folyik, és 
ha tény is az, hogy a „saját termésû” borok kicsiben eladása még nem mondható kocsmai 
üzemnek, mégis tény az is, hogy nemcsak a borárusítás, hanem a bornak palackszámban 
való garatra öntése is nem 300, hanem 30 méteren belül történik. Sokan megveszik a bort, 
a kapu alá állanak és a kisleányok szemeláttára, azok lelkének nagyobb üdvösségére azt ott 
öntik a garatra. De ezen boltíves ócska kapu alatt más is történik. Fuvarosok, járókelôk, 
akiknek erkölcsi érzéke nem nagyon kényes, egyes emberi szükségleteik elvégzése céljá-
ból betérnek az udvarba és ott, sôt sokszor a kapu alatt végzik el dolgukat.

És a kétszáz kisleány nap-nap után látja ezt az állapotot, nap-nap után látja az ósdi 
épületet a maga elhanyagoltságában, a vakolat nélküli falakat, a tisztességesen be sem 
csukható apró ablakokat, a girbe-görbe padlót, a rendezetlen udvart, és itt kérdem én, le-
het-e elvárni és remélni azt, hogy mindezek láttára annak a kétszáz kisleánynak lelkében 
a rendszeretet, a szép és a csinosság iránti érzék kellôen fejlôdhessen? 

Hozzáteszem mindezekhez még, hogy az iskolának nincsen vízöblítéses illemhelye, a 
meglevô illemhelyek kellemetlen szaga még a tantermek közelében is érezhetô, nincsen 
megfelelô rajz- és kézimunkaterme sem. 

„Hovhannesian dr. kétségtelenül értékes munkát végzett, amikor adatszerûen felsorol-
ta a külföldi és a magyar honi örménység érdemes tagjait annak igazolására, hogy az 
Anibôl kivándorolt, jobb sorsra érdemes, 1200 esztendôs irodalmi kultúrával rendelkezô 
örménység hírnevet szerzett azoknak a nemzeteknek, amelyeknek tagja lett, különösen 
Magyarországon, amelynek oly katonákat adott, mint Kiss Ernô és Lázár Vilmos aradi 
vértanúk stb.„ – írja a Kolozsvári Keltei Újság. Szemelvények az örmény irodalomból 
címmel 1942-ben jelentetett meg könyvet, melyben nemcsak verseket ad közre saját for-
dításában, hanem egyúttal egy kis örmény irodalomtörténetet is ír, helyenként a 
költôk arcképét is közli. 

 Két könyvben foglalkozott Gödöllôvel. Az 1933-as dzsembori elôtt adta ki 
Gödöllô a múltban és most címû mûvét. „A múlt alkotásaira támaszkodva 
mint él a mai Gödöllô – ez a könyvecském tartalma. Gödöllô múltjából 
egy már rég eltûnt világ vonul el elôtted, nyomában a ma emberei, szol-
gái a köznek, oktatói népünknek, kenyerükért szabadon viaskodók, de-
rék gazdák, tisztes iparosok, törekvô kereskedôk és a másokért dolgo-
zók csoportjai. Egy kis darab Magyarország! Gödöllô, 1933. Újév nap-
ján” – írja a könyv bevezetôjében. Mûve sok hasznos adatot tartalmaz a 
két világháború közötti településrôl, közigazgatásáról, kulturális életérôl, 
civil szervezeteirôl. Jól használható forrás a helytörténeti kutatások számá-
ra. 1937-ben adta ki a Szeressük jobban Gödöllôt! címû könyvét, melyben a 
községéért aggódó, aktívan tenni akaró közéleti ember, elkötelezett lokál-
patrióta újságíró érvel, ágál, küzd a település fejlesztéséért. 

SZEMELVÉNY

A polgári iskola felépítése

Gödöllô község képviselôtestülete a kultúrház és a polgári iskola kérdésével több ízben 
foglalkozott és végül úgy döntött, hogy elôbb a kultúrházat építteti fel és azután a polgári 
iskolát. Egyesek fellebbezése folytán a vármegye állást foglalt e kérdésben és kimondotta, 
hogy elôbb a községi polgári iskola felépítésére helyezi a súlyt. Ezt a törvényhatósági 
álláspontot egyúttal utasításnak kell vennünk és azt mindenesetre respektálni tartozunk. 

Gödöllô község a tanintézetek tekintetében szerencsésnek mondható és minden 
lehetôség megvan arra, hogy mintaszerû iskolavárossá fejlôdjön. Országosan ismert 
elsôrendû középiskolánk a premontrei intézet. A községi elemi iskola úgy az Alvégben, 
mint a Királytelepen modern épületben van elhelyezve, amely épületek a református 
elemi iskola gyönyörû épületével együtt a gróf Klebelsberg-féle iskolaépítési program 
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bérelt albérleti szobát.109 Máriabesnyôn a Fenyvesi fôút 21. szám alatt volt a nyaralója, 
ami ma is megvan.110 

1945 után elôször Isaszegen, majd Kistarcsán tanított. Nyugdíjazása után több alka-
lommal Gödöllôn vállalt munkát. Titkára volt az Országos Katolikus Tanítószövetségnek 
és az Egyetemes Tanítószövetségnek.111 Az elsô osztály tanítója címmel tanügyi vezér-
könyvet írt,112 melyben azt a módszert népszerûsítette, hogy minden tárgyat mesén ke-
resztül kell megkedveltetni a gyerekekkel. Rendszeresen publikált tanügyi értekezése-
ket a Nemzetnevelés, Dunántúli Tanítók Lapja, Tanítók Szövetsége címû szaklapokba. 
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás az Országos Actio Catholica szociális és karitatív 
osztályának tanácsosává nevezte ki Kovács Dénest 1933-ban. Gyerekszeretetérôl fia így 
vall: „Apám szerette munkáját és a gyermekeket. Gyakran hallottam tôle, hogy a mezítlá-
bas szárítói kisleány értékes emberke, mi sem vagyunk különbek.”113 

Az 1920-as évek második felétôl kezdett el publikálni. Elôször elbeszélésekkel próbál-
kozott, melyek a Képes krónika, Új Magyarság, Nemzeti Újság, Magyar család hasábjain 
jelentek meg. Ôszi napfény címû könyvében, melyet 1926-ban adott ki, elsô feleségére 
emlékezett. Érdeklôdése azonban hamarosan a gyerek- és ifjúsági irodalom felé fordult. 
Mûveiben a székely mese- és mondavilágból merített. Írásaiban gyakran székely tájszólás-
sal szólaltatta meg hôseit, a székely ember gondolkodásmódját próbálta meg visszaadni. 
Hitt a mese pedagógiai jelentôségében. A szülôföldhöz való ragaszkodás adta írásainak té-
máját. A Kacsó Balázs: kuruc-sors címû, II. Rákóczi Ferenc koráról szóló, Máriabesnyôn 
1933-ban kiadott regényével pályadíjat nyert a Hadimúzeum Egyesület pályázatán, 100 
regény közül lett elsô az övé. Könyveinek nagy részét az Országos Gárdonyi Irodalmi 
Társaság adta ki, melynek 1925 óta rendes tagja volt. A Hadonász Jancsi tudósításai címû 
humoros ifjúsági regényét az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács jutalomkönyvnek aján-
lotta elemi, polgári és középiskolák számára.

Munkatársa volt számos ifjúsági lapnak: Az én újságom, Tündérvásár, Ifjú polgá-
rok, Magyar Cserkész, Kis Pesti Hírlap, Kis Pajtás, Meseország, a kolozsvári Apostol is 
rendszeresen közölte meséit.114 Aktívan részt vett több irodalmi társaság munkájában: 
névjegykártyája szerint115 tagja volt az Országos Ifjúsági Irodalmi Társaságnak és titkára 

109 Kovács Ferenc Gábor feljegyzései. I. h. 

110 Halászné Várady Ildikónak köszönöm az információt. 

111 Rezek Román: Értékeink: Landi Ferenc, Kovács Dénes. Nemzetnevelés, 1938. ápr. 16. 124-125.

112 Az elsô osztály tanítója. Vezérkönyv az elemi népiskola I. o. tananyagának tanításához. Illusztr. 

Mudrony Zoltán. [Sárospatak, 1936. Néptanítók Pedagógiai Kiskönyvtára.] A Néptanítók pedagógiai kis-

könyvtára vezérkönyvsorozata. I. 1. 

113 Kovács Dénes kitüntetése. GH 1933. febr. 26. 3.; Kovács Ferenc Gábor feljegyzései. I. h. Szárítópusz-

ta tanyaszerû település Gödöllô mellett.

114 Rezek Román.: Értékeink. I. h. 

115 GVM A 2000.59.1.

Gödöllô szégyene, hogy immár több mint három évtized óta fennálló polgári leány-
iskolája eddig megfelelô elhelyezést nem kaphatott, az egyik rossz épületbôl a másikba 
kellett költöznie és hogy jelenleg drága pénzért, magas bér mellett ennyire mostohán, 
annyira rendeltetésellenesen van elhelyezve. Ezt a kérdést tovább elodázni nem lehet, és 
egészségi, pedagógiai és erkölcsi okokból is minél elôbb fel kell építeni a polgári iskolát. 

Szeressük jobban Gödöllôt!
Gondolatok és eszmék Gödöllô fejlesztése érdekében. 
Gödöllô, 1937
Részlet

csíki kovács dénes (1893–1981) 
tanító, szerkesztô, lapkiadó

Az erdélyi Csíkkozmáson született 1893. február 6-án. A csík-
somlyói Római Katolikus Tanítóképzô Intézetben szerzett ok-
leveles tanítói diplomát 1912-ben.106 A tanítóképzô elvégzése 
után elôször a Kolozs megyei Jegenyén kapott állást. Majd 
1917-ben messze került a szülôföldtôl, Somogy megyében te-
lepedett le, ott vette feleségül a nagyszebeni születésû, szintén 
tanító Schuh Gizellát. Házasságuk rövid életû volt, Gizella 24 

éves korában meghalt. Közös gyermekük az 1920-ban született Dénes, aki képzômûvészeti 
tanulmányokat folytatott Budapesten, majd 1943-ban édesapja szülôföldjére, Erdélybe 
ment, és Csíkszeredában megalapította a Csíki Székely Múzeumot.

1923-ban ismét megnôsült, a Kézdivásárhelyrôl származó, Budán élô 18 éves Jancsó 
Margitot vette feleségül. 1924-ben született közös gyermekük, Ferenc, akibôl gyermek-
pszichológus lett, és 1956 óta Dániában él.107 A család 1925-ben költözött Somogyból 
Máriabesnyôre, ahol 1926. január 1-jétôl tanítónak nevezték ki a katolikus elemi iskolá-
ba. 1943 ôszén áthelyezték Szentendrére állami elemi iskolába, ahol igazgató-tanítóként 
dolgozott.108 1943-ig Máriabesnyôn lakott a Teleki út 5. számú házban, majd Gödöllôn 
talált otthonra a Kossuth Lajos utca 27-ben, amikor ezt a házat lebontották, akkor a Nagy 
Sándor közbe költözött. Szentendrei mûködése alatt is gödöllôi lakos maradt, de ott is 

106 Aranyoklevél, melyet a Budapesti Tanítóképzô Intézet adott ki Kovács Dénes részére abból az alka-

lomból, hogy 51 évvel azelôtt szerzett tanítói diplomát. Bp. 1963. jún. 28. GVM TD 2005.52.1.

107 Fiának, Kovács Ferenc Gábornak a feljegyzései édesapjáról. 2005. szeptember 8. és 2005. október 4. 

GVM A 2005.142.1-3. és A 2005.157.1.

108 Szûcs Józsefné (szerk.): Iskolánk múltja és jelene. 1894–1994. Gödöllô, 1995. 8–9. 
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„Rügy fakad a magyar ôszben… Húsz esztendei szenvedés után megjelent a »turul ma-
dár« s lehullatta fehér tollát testvéreink között a Felvidéken”120 vagy Mikszáth Kálmán 
Krasznahorka büszke vára címû írásának közlése az alkalomhoz illô volt, de a kormány-
zó üzenetének szó szerinti közlése nem illett a meselapba. Idônként az irredentizmus 
is megjelent. A Pályázat címû rovatban olvasható: „Milyen a tündér? Koncz Gitta III. 
elemista írja: Nagyon szép. Ruhája mindig fehér, bokáig érô. Hosszú göndör haja van. 
Sajnos nálunk most kevés él, mert csonka édes hazánk. Ha újra Nagy-Magyarország lesz, 
akkor mi is látunk tündért s játszunk velük boldogan.”121 1941-ben szûnt meg a lap. 

Kovács Dénes nagy népszerûségnek örvendett Gödöllôn, elismerték pedagógusi, írói 
és szerkesztôi munkáját. Rendszeresen publikált a Gödöllôi Hírlapba122 és a Máriabesnyôi 
Kapucinus Rend kiadásában évi rendszerességgel megjelenô Zarándoknaptárba.123 Re-
zek Román, a késôbbi katolikus teológiai író és költô többször is elismerôen írt Kovács 
Dénesrôl. „Színmagyar, patakzatos elôadásá”-t, „mondanivalójának magvas választé-
kosságá”-t és erôs „mûvészi hitelé”-t emelte ki.124 A Góbé meséket, mely Nagy Sándor 
festômûvész rajzaival jelent meg 1943-ban, a helyi lapban dicsérte.125 A legjobb meseírók 
közé sorolta Kovács Dénest. Történeti és vallási tárgyú meséibe hasznos tanulságokat szô 
mûvészi módon – írja a recenzens –, mindig megôrizve a mese hangulatát. 

1981. november 27-én halt meg, a gödöllôi római katolikus temetôben nyugszik.

Mûvei:
 · Ôszi napfény. Elbeszélések. Bp., 1926. Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság.  
Buzárovits ny. Esztergom

 · Aranykulcs. Székely mesék. Bp., [1928] Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 

 · Liliomvirágok. Regényes elbeszélés Szent Imre korából. Bp., 1930. Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság

120 Kicsi Góbé, 1938. okt. címlapon. 

121 Kicsi Góbé, 1941. március, 18. 

122 Pl. A csiki fenyô legendája. GH 1937. febr. 21. 1., A legszebb vászon meséje. GH 1940. aug. 4. 2. 

A Gödöllôi Városi Múzeum Adattárában található egy képeslap, melyben Harangi Lászlóné felkérte Kovács 

Dénest, hogy írjon egy recenziót a Gödöllôi Hírlapba a fiáról, a költô Harangi Lászlóról szóló könyvrôl. 

Harangi Lászlóné képeslapja Kovács Dénesnek. Bp., 1939. XII. 17. GVM A 2000.59.2.

123 Kibékülés. Máriabesnyôi Zarándoknaptár. 1934. 60–62., Villi bácsi tréfája. Máriabesnyôi naptár. 1936. 

38–43., Katóka huszárjai. Máriabesnyôi naptár. 1936. 56–59., Titok. Máriabesnyôi Missziós Naptár, 1940. 

49–52., Mária kapusa. Máriabesnyôi Zarándoknaptár, 1941. 62–65., A besnyôi szamár. Máriabesnyôi Zarán-

doknaptár. 1943. 145–147. A Kicsi Góbé újságot is reklámozta a Máriabesnyôi Naptár. Pl. „A »KICSI GÓBÉ« 

iskolák részére is engedélyezett meselap. Egy évre 2 P. 40 fillér. Csekkszám: 43.556. Máriabesnyô.” 1940. 42. 

124 Rezek Román: Értékeink. I. h.

125 GH 1944. márc. 19. 3. 

az Országos Gárdonyi Irodalmi Társaságnak, valamint az 1932-ben megalakuló Székely 
Irodalmi és Tudományos Társaságnak. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 1933-ban 
az Országos Actio Catholica szociális és karitatív osztályának tanácsosává nevezte ki.116

1937 decemberében ô maga is alapított egy gyerekújságot Kicsi Góbé címmel. „Szebb ki-
állítású, tartalmasabb, olcsóbb meselapunk nincs” – írta róla lelkesen Rezek Román.117 A ha-
vonta megjelenô meselap elôfizetési ára egy évre 2 pengô volt, egyes szám ára pedig 20 fillér. 
Kezdettôl Kovács Dénes volt a szerkesztô, de 1939 júniusig több munkatárs neve szerepelt a 
címlapon: Avar Gyula, Ádám Zoltán, Finta Sándor, Farkas Alberik, Rezek Román, Váth János, 
1939 júliusától azonban már csak Kovács Dénes szerkesztô jegyezte a lapot. A 3. számtól 
kezdve állandóan szerepelt a címlapon a következô szöveg: „Lapunkat az Országos Közokta-
tási Tanács Ifjúsági Irodalmi Bizottsága elemi isk. I-VIII. polgári és középiskolák alsó osztá-
lyai részére engedélyezte.” Rezek Románnak is volt a lapban egy nyelvészeti rovata Hogyan 
írjunk és beszéljünk? címmel.118 Néhány ismertebb név is feltûnt: Erdélyi József, Gazdag 
Erzsi, leginkább azonban ismeretlen szerzôk írásai jelentek meg a Kicsi Góbéban, némelyik 
csak „Feri bácsi”, „Nagyapó”, „Pap bácsi” néven szerepelt. Az írások nagy része azonban a 
szerkesztôtôl, Kovács Dénestôl származott, melynek feltehetôen anyagi okai is voltak. 

A Kicsi Góbé a székelyföldi kultúrát és embereket igyekezett népszerûsíteni, errôl 
szólt a címlap is, melyet Ábrán Zoltán rajzolt: a jobb felsô sarokban egy székely népvise-
letbe öltözött fiatalember ül egy díszes kemencepadkán, egy kopjafának tûnô, népi motí-
vumokkal díszített oszlopnak támasztja a hátát, és olvas, miközben a mosolygó napsugár 
adja neki az olvasáshoz szükséges fényt. Kovács Dénes megemlékezett a Kicsi Góbéban 
a székelység nagy személyiségeirôl: meséket közölt Benedek Elektôl, cikket írt Orbán 
Balázsról, Gábor Áronról, Kôrösi Csoma Sándorról. Elfelejtett székely mesék és mondák 
címmel indított sorozatot. „A Hargita táján így beszélnek” – a szerkesztô állandó rovata 
volt, melyben egy fiktív székely fiatalember fiktív leveleit közölte székely tájszólással. Mi-
nél többet írt a székelyekrôl és minél távolabb került – térben és idôben – a Székelyföldtôl, 
annál jobban idealizálta szülôföldjét és az ott élô embereket.119 

Kovács Dénes politizált is a meselapban. Az 1940-es években sorra követték egymást 
a jelentôs történelmi események, Felvidék, majd Észak-Erdély visszacsatolása, ezekrôl 
mind megemlékezett a Kicsi Góbé is. A címlapon olvasható rövid, kissé képletes beszéd: 

116 Székely Irodalmi és Tudományos Társaság alakulása. GH 1932. máj. 22. 3.; Kovács Dénes kitünte-

tése. GH 1933. febr. 26. 3.

117 Rezek Román: Értékeink. I. h.

118 A Kicsi Góbéban megjelent cikkeit bevette késôbb az Írj helyesen c. kötetébe. Bp. 1944. 

119 Pl. „A földkerekség legderekabb cserkésze a székely. (…) Az egyeneslelkûség, igazmondás született 

tulajdonság a székelyek között. (…) A kötelességteljesítésnek mintaképei.” Dénes Dezsô: Egy derék cser-

kész nép. Kicsi Góbé, 1941. március, 15–16. „A székely tud és szeret dolgozni. (…) Csodálatos, hogy a 

székely nem fárad ki a munka közben, hanem felvidul. (…) A munkaszeretet valóságos tudóssá teszi. (…) 

Munkája tette nemessé a székelyt.” Sz. n.: A székely nemessége. Kicsi Góbé, 1941. május, 28. 
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ettôl okosabb lett-e, az nincs bebizonyítva. De valóság, hogy mikor tizenegyet ütött a 
toronyóra, Füllencs minden parancs nélkül elindult s megállt a konyhaajtóban, ahonnan 
fütyörészve hozta már fráter Willibald a lajtokat s ráhelyezte Füllencs hátára. Aztán aló! 
Elindult egyedül a Lánchíd melletti közös kúthoz a napi vízért. 

A kútnál jól ismerték. Szerették okosságáért és a hátán levô edényeket megtöltötték. 
Füllencs nagyot lóbált köszönésképpen füleivel és indult haza. 

A konyhaajtóban fráter Willibald fogadta. Mielôtt levette a terhet, szájába dugta a min-
dig esedékes cukrot. Csak egyszer feledte el fráter Willibald a dukanciát. Füllencs dühbe 
jött és oldalba símította hátulsó lábaival a feledékeny testvért. 

Így teltek Füllencs napjai. Tán még ma is hordaná a vizet, ha… De az idô kereke 
nagyot fordult. Eleázár helyett gvardián jött és mivel akkortájt készült el a vízvezeték, 
bevezették a klastromba is. Ezzel a kultúrténnyel Füllencs B-listára került. Mit tehettek 
volna vele egyebet, nyugdíjba küldték a besnyôi testvérzárdába.

Fráter Willibald vitte, azaz vezette el a kiérdemült csacsit Besnyôre. (De ezzel az úttal 
nem dicsekedett el senkinek a testvér.) Füllencs nagyon lógatta a fejét. (Fájt nagyon a 
B-lista.) Hiába cirógatta Willibald, szomorú maradt. Mikor Mátyásföld felé fráter Willibald 
lábai megérezték az út keménységét, ráült Füllencsre, de rossz minutában cselekedte, 
mert a következô percben teljes hosszúságában végigterült az út porában. 

És a „Cinkotai Iccé”-nél?
Ott egy kis pihenôre kikötötték, de mivel fráter Willibald kicsit tovább tapogatta meg-

rándult bokáját, Füllencs óvatosan kereket oldott és indult vissza Budára. 
De nem is ezekrôl a dolgokról akartam beszélni. Az egészbôl csak az a lényeg, hogy a sza-

már Besnyôre került. Az is igaz, hogy Füllencset nagy érdemeihez illôen nem becsülték meg. 
Mert úgy áll a dolog, hogy ott, ahol ló nincs, jó a szamár is. A besnyôi zárdának pedig 

szép lovai voltak. Így hát Füllencsbôl csúfot ûztek. Kiverték a zárda kôkerítése mellé. Ott 
legelt naphosszat. 

Addig unta magát, míg egy szép napon megsokallva azt, hogy senki sem törôdött vele, 
nagy dolgot cselekedett.

A zárda mellett szaladgálnak Miskolc és Salgótarján felé a vonatok. Füllencs nem 
szokta nézni ôket. Nem azért jött Budáról. Nem vette semmibe a vonatokat és így történt, 
hogy egy vasárnap délelôtt kiállt a 11 órás gyors elé a sínek közé. 

A besnyôi kolostortól alig fordult ki a gyorsvonat, a mozdonyvezetô ijedten vette észre, 
hogy a szamár a vonat elôtt áll. Fékezett és elijesztésre füttyögni kezdett. 

Füllencs legyintett füleivel. Vissza sem fordult. 
Már csak néhány méternyire volt a mozdony. Füllencs nem mozdult. 

– Adta szemtelen süket szamara! – mordult rá a mozdonyvezetô és végsô fegyveréhez, 
a sistergô gôzhöz fordult. Füllencs ezt már méltatta annyi figyelemre, hogy ballagni kez-
dett. Mondom, csak ballagni! A miskolci gyors pedig utána, sistergetve a gôzt, de Füllencs 
csak ballagott – egyenest – a sínek között.

– Hej! – marokra kapja szeneslapátját a mozdonyfûtô. – Majd megtanítlak én sínek 
közt járni, ebadta szamara!

 · Tizenkét kis kacsa és más állatmesék. [Bp., 1930] Országos Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság (Magyar ifjúság könyvtára) 

 · Kacsó Balázs: kuruc-sors. Regény II. Rákóczi Ferenc korából.  
Máriabesnyô, 1932. Fischer ny. Sárospatak 

 · Hadonász Jancsi tudósításai. Ifjúsági regény. A képeket Ábrán Zoltán rajzolta. 
Máriabesnyô, 1935. [Szerzô]

 · Hol a boldogság? [Ifjúsági színmû] Sárospatak, [1938] Néptanítók Pedagógiai 
Kiskönyvtára. [Kicsi Góbé színmûtára 1.]

 · Vizsgáztat a májszter uram… Vidám jelenet. Sárospatak [1938] Néptanítók 
Pedagógiai Kiskönyvtára (Kicsi Góbé színmûtára 2.)

 · A fûrészmalom. Kalandozás Csíkországban. [Ifjúsági regény.] Belatini Braun Olga 
rajzaival. Bp., [1938] Szent István Társulat

 · Ôszi fényben szabadulás. Játék. [Bp., 1940] Kicsi Góbé. (Kicsi Góbé színmûtára 3.) 

 · A csiki havason. Ifjúsági regény. Belatini Braun Olga rajzaival.  
Bp. [1942] Szent István Társulat

 · Békatekenyô. [Bp., 1943] Magyar Népmûvelési Társaság. A Gyermekvilág kiskönyvtára. 

 · Góbé mesék. Nagy Sándor rajzaival. Bp., [1943] Szent István Társulat 

Csíki Kovács Dénes néven megjelent mûvei:

 · Hüvelyk Matyi Manóországban. (Mese [Ill.] Karátson Gábor) Bp., 1966. Móra Kiadó

 · Gurulj, gurulj, mogyoró! (Mesék [Ill.] Zsoldos Vera.) Bp., 1968. Móra Kiadó 
(Kispajtások mesekönyve 183.)

 · Tündér a havason. Ifjúsági regény. Ill. Keserü Ilona. Bp., 1970. Móra Kiadó 

SZEMELVÉNY

A besnyôi szamár

A Füllencs éppen olyan szürke, hosszúfülû csacsi volt, mint bármelyik ôse vagy kortársa, 
de mivel hosszú éveken keresztül a budai kapucinus klastromnak volt nélkülözhetetlen 
alkalmazottja s egyben egész Budának is kedvence, így megkülönböztetett tisztelet dukál 
ô csacsiságának.

A Füllencs idejében páter Eleázár volt a klastrom fônöke. Hej, mennyi újságot olvas-
tak ôk kettesben! Mert akár hiszik, akár nem, kettesben olvastak.

Még el sem helyezkedett jól Eleázár atya a karos tölgyfaszékben, még ki sem terítette 
térdein a „Magyar állam”-ot, jött már a Füllencs is, nagy mosolygó szemeivel hunyorgat-
va és elhelyezkedett a szék elôtt. Néha állva, néha fekve, ahogyan a kedve hozta, de mindig 
megvárta így a tizenegy órát az olvasó páter mellett. Az is megtörtént párszor, hogy ami-
kor a páter elbóbiskolt olvasás közben, Füllencs megette unalmában az újság felét. Hogy 
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éves kislánnyal, Kalocsay Kálmán nem fogadta örökbe mostohalányát. Saját gyermeke nem 
volt, féltestvéreivel sem tartott szoros kapcsolatot. 1911-ben kezdte el tanulni az eszperantó 
nyelvet, 1913-ban pedig már tanította. Költôi tevékenységét még gimnazista korában ma-
gyar versekkel kezdte. Három verse meg is jelent a Nyugatban 1921-ben a 17. számban. 
A versekben a kamasz szerelmi ábrándjain túl érezhetô az erôs anyahiány is. 

Kalocsay Kálmán:  Három vers

I.

Nyugodt hullámos tenger a hajad 
Mit csóksirályok szárnya nem zavart még 
S két hideg csillag homlokod alatt.

Az arcod csendes, tiszta és nyugodt 
Szelid sugárzó, hamvas szûzleányarc 
Ki vagy, mi vagy, kiért vagy, nem tudod.

Öled fehér, illatos szûzi ágy 
S mint csipkerózsa, benne, hôs lovagról 
Nem is álmodva, szunnyad még a vágy.

Mély és alszik finom csipkeing alatt 
Két kebled, hószín, rózsacsôrû hattyuk 
Melled taván ütemre ringanak.

Mégy oldalamnál szûz tudatlanul 
csacsogva mégy s nem sejted csacska lányka 
Hogy szivemen vérszomjas vágy gyalul.

Szentségtörô, gyilkos szerelmi harc 
Sodrába húzni, legyen tiszta arcod 
Tudással ékes bûnös asszonyarc.

Pokoltüzûvé gyújtani szemed, 
Hajad bolond csókkal borzolni össze, 
Míg talptól arcig rôt vágy eltemet.

Csókostorral verdesni arcodat, 
Lovagod itt van, Csipkerózsa ébredj, 
Gyehenna útra vár a vad fogat.

Szerelmet adni, véres vad veszett 
Szerelmet adni – s aztán megsiratni 
Mindazt a kincset, ami elveszett.

De most már Füllencsnek is volt esze. Szaladni kezdett, de le nem tért volna a pályáról 
a világ minden kincséért. 

Így értek be Gödöllôre jó egyórai késéssel. 
Lett nagy jegyzôkönyvezés. A sértett vonat személyzete és a vonat utasai példás bün-

tetést kértek. 
Mivel nem ismerték a tulajdonost, átadták Füllencset Gödöllô érdemes elöljáróságá-

nak. Két hétig volt Füllencs az elöljáróság kosztján, de a tulajdonos még mindig nem 
jelentkezett. Pedig vármegyeszerte doboltatták, hirdették.

A besnyôi zárdában pedig ezalatt nagyon bezárkóztak. Morgott a gvardián, korholta a 
budaiakat, de legjobban fráter Willibaldot. 

– Ide hozta ezt a buta szamarat! Most világ csúfjává tesznek! Megbírságolnak! Talán 
kártérítési pört is kapunk!

Nem jelentkeztek. Vesszen inkább a szamár, mintsem szégyen érje a zárdát. Szeren-
cse, hogy Füllencset, mint budai ôslakost Gödöllô vidékén még nem ismerték.

Az elöljáróság végül is megsokallta a szamárnak hosszabb ideig való vendégüllátását és 
bíró uram indítványára úgy határozott, hogy a szamarat a besnyôi barátoknak ajándékozza. 

Mit tehettek egyebet a barátok? Elfogadták másodszor is ajándékba Füllencset, de 
nem mehetett többé a falakon kívül. 

Így történt. Ha akadna valaki, aki a besnyôi szamár esetét az én mesémnek tartaná, 
fáradjon el Besnyôre a jó Willi bácsihoz. Ô szép fehér szakállát simogatva, szóról szóra így 
fogja elmondani az én igazolásomra. S ha a „Cinkotai Iccé”-ben való pihenést elfeledné, 
ezt tessék az én számlámra írni. 

Máriabesnyôi Zarándok Naptár, 1943. 145–146.

kalocsay kálmán (1891–1976) 
eszperantó költô, mûfordító, 
szerkesztô

Kalocsay Kálmán infektológus orvos, eszperantó költô, 
mûfordító, szerkesztô Abaújszántón született dr. Kalocsay 
Kálmán járásbíró és Panda Jolán gyermekeként. Még nem volt 
kétéves, amikor édesanyját elvesztette, az édesapja 1895-ben is-
mét megnôsült. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon végezte, 
majd a budapesti Pázmány Péter Orvostudományi Egyetemen 
folytatta tanulmányait, ahol 1916-ban orvosi diplomát szer-
zett. 1920-tól 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig infektológusként 
ugyanazon a munkahelyen, a Szent László Kórházban dolgo-

zott. Elismert szakember volt tudományos kutatóként és szakíróként, és számos kitüntetés-
ben részesült. 1929-ben megnôsült. Felesége, Vangel Margit elvált asszony volt egy kilenc-

256 257

Kalocsay Kálmán (1891–1976)



III.

Mért volna jó elébed ájtatosan 
Letérdepelni s minden vétkemet 
Meggyónni bízón, ôszintén neked 
Úgy érezni, magam tisztára mostam.

S ha kezeid, e gyógyító kezek 
Megsimogatnák egyszer homlokom, 
Mért, hogyha ezt csak el is gondolom, 
Könnyezni kezdek, mint egy kis gyerek.

Szoknyádnak ráncát fogni mért kivánom, 
Hogy mint bûnét bánt, megfeddett s kezes 
Rossz gyereket szeress és elvezess 
A boldogság felé e bús világon?

Ha véled vagyok sehol sem találom 
Fáradt, fanyar, rossz mai magamat 
S a kínt, melyet sok csúf vágyam ad, 
Megejt egy ártatlan bolondos álom.

Szent gyermekálom: a fehér, naiv 
Gyerekkor, melytôl szökve messze ment 
Tékozló szivem, engem hûtelent 
És visszavágyót, megszán s visszahív.

S ilyenkor egy szelid csókot szeretnék 
Lehelni rád s öledbe hajtani 
Fejem s felnézve rád sóhajtani: 
Óh hogyha a kisfiad lehetnék.

Elsô eszperantó nyelvû verskötete 1921-ben jelent meg Mondo kaj Koro (Világ és 
szív) címmel. Az 1931-ben megjelent Strecˆita Kordo (Feszített húr) címû verskötetét 
a klasszikus eszperantó költészet kezdeteként értékelik. Ô dolgozta ki az addig hiány-
zó eszperantó verstant, melynek segítségével a nemzetközi nyelv költészete technikai-
lag egyenrangú lett a nemzeti nyelvek költészetével. Néhány verséhez maga komponált 
zenét. Versei közül többet nemzeti nyelvekre (angol, cseh, finn, francia, gall, holland, 
katalán, kínai, lengyel, magyar, román, orosz, svéd, vietnami) is lefordítottak. Kalocsay 
verseiben – megszólaltatva az általános emberi érzéseket (öröm, fájdalom, bizakodás, 
reménytelenség, szerelem) – jól használja az eszperantó nyelv hajlékonyságát, gazdag 
kifejezô képességét.

II.

Jó lenne, ugy-e, vállani hajdani 
Rossz életedtôl, most, hogy lelked már rom, 
És fejedet egy szûz szerelmi álom 
Simogató kezére hajtani?

Jó lenne, ugy-e, hogy szent szeretet 
Balzsamot hintô gyógyvarázsos ujja 
Meggyógyítson, s hogy visszahozza újra 
A régi csacska álmú gyereket?

Jó lenne úgy becézni szivedet 
Mint szentségtartót a hívô csodálja? 
Szent lenne, szent, a szerelem csodája 
S hogy érte dobban, az szentelte meg.

S szent lenne minden hajfürt, kis szalag 
Min illatát rajt hagyta drága teste! 
Jó lenne karcsú árnyát lesni este 
A függönyön, amint végig szalad?

Jó lenne Véle esti halk beszéd? 
S egy szó, egy drága szó, melyet sóhajtva 
Halk hangon félénk vággyal ejt ki ajka? 
S te leborulva csókolnád kezét.

Jó lenne tán ez is: lemondani 
Boldognak tudva ôt, elmenni messze 
S égetô, vad bánattól övezve 
E kínövet, mint ékszert hordani.

Áldani csókját, melyet másnak ad, 
Áldani azt, ki boldoggá tevé ôt, 
Gyereknek lopva csókot adni égôt, 
Ki mástól drága ágyékán fakadt!

Óh égni, égni nappal éjjelen 
Egy szertelen, szép szerelem tüzében 
S égig csapni, vagy elhamvadni szépen!! 
Áldó vagy kínzó, kéne szerelem??
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emeleti részében volt Kalocsayék 
ötszobás nyaralója. A Vangel csalá-
dé az a kripta is, amelyben Kalocsay 
Kálmán nyugszik. A máriabesnyôi 
házon 1987-ben egy emléktáblát 
helyezett el egy eszperantó szerve-
zet a következô szöveggel: „E ház-
ban lakott és alkotott 1928–1955 
nyarán dr. Kalocsay Kálmán eszpe-
rantó költô, mûfordító és nyelvész. 
Állíttatta: IER 1987.” A gödöllôi 
Petôfi Sándor Mûvelôdési Köz-
pontban Kalocsay Kálmánról elne-
vezett Eszperantó Kórusfesztivált 
rendeztek 1985. június 10-én.126 

5. mInOrITA és prEmOnTrEI dIákOk

Két gimnázium volt Gödöllôn: a Minorita Gimnázium, majd a Premontrei neves diákok-
kal. A Gödöllôi Minorita Rendi Római Katolikus Fôgimnázium 1911-ben létesült és ez 
volt az elsô középiskola a településen. A gimnázium létesítésének gondolata Podhorányi 
Józseftôl származott, attól a plébánostól, akit Sík Sándor is kedvelt, és atyai jó barátjának 
tartott. A plébános és a fôjegyzô a gimnázium ügyéhez személyesen kérték a király se-
gítségét, aki támogatásáról biztosította a küldöttséget, mivel ô is úgy ítélte meg, hogy a 
gimnázium fontos Gödöllô jövôje szempontjából. A gimnáziumi évkönyvek szponzorok-
ra vonatkozó adataiból az derül ki, hogy Gödöllôn a 20. század elején létezett egy olyan 
erôs kispolgárság és kisiparos réteg, amelyik az egyházzal összefogva el tudta tartani a 
gimnáziumot. 1916-tól az Erzsébet Szálló épületében mûködött a gimnázium. 

1919-ben a gimnázium tanári kara a Tanácsköztársaság mellé állt. A gimnázium 
nagytermében tartottak egésznapos járási értekezletet baloldali szociáldemokra-
ta vezetôk részvételével. A tanárok közül Kovács Bernardin áldozópap, magyar-latin 
szakos okleveles rendes tanár és Gogl Dezsô áldozópap, természetrajz-földrajz szakos 

126 Csiszár Ada ünnepi beszéde Kalocsay Kálmán születésének 100. évfordulója alakalmával Abaújszán-

tón rendezett ünnepségen. Kézirat. 1991. GVM A 2009.32.1.; A Kalocsay Kálmán Baráti Társaság honlap-

ja.; Meghívó. GVM A 93.39.1.; Lencsés Györgynek köszönöm a Nyugat-beli versek megkeresését. 

Irodalmi munkásságban fô feladatának a mûfordítást, fôként a költészet tolmácsolá-
sát tekintette. Elsô nagyobb fordítói vállalkozása Petôfi Sándor János vitéze volt. Ennek 
nyomán készült a kínai nyelvû átültetés 1931-ben és újra fordítva 1997-ben. Legnagyobb 
fordítói sikerét Madách Imre Az ember tragédiája átültetésével érte el (1924, 1965). 
Az 1933-ban megjelent Hungara antologio-ban líránk legjavát mutatja be. Az 1970-ben 
kiadott Libero kaj Amo (Szabadság és szerelem) címû kötetben Petôfi válogatott köl-
teményeit ismerheti meg a világ közös nyelvet beszélô közönsége. A magyar irodalom 
külföldi népszerûsítéséért a Magyar PEN Club 1970-ben emlékéremmel tüntette ki.

Fordításainak jelentékeny része a világirodalomból válogatott átültetés. Goethe a Ró-
mai elégiák, Baudelaire A romlás virágai. Heine Románcok, Dante Pokol fordítása, Shakes-
peare három mûve: Lear király, Szentivánéji álom, A vihar felkeltették a nem eszperan-
tista irodalmárok figyelmét is. Az 1981-ben megjelent posztumusz kötete, a 30 nyelvbôl 
fordított Tutmonda Sonoro (Zengô nagyvilág) címû világirodalmi antológia meggyôzô 
bizonyítéka a nemzetközi nyelv gazdag kifejezô erejének, tolmácsolójuk tehetségének.

Alkotói munkásságában nyelvészeti tanulmányai és könyvei igen jelentôsek. A Lingvo, 
stilo, formo (Nyelv, stílus, forma), a Parnasa gvidlibro (Parnasszusi kalauz) és a fran-
cia Waringhiennel közösen szerkesztett Plena Gramatiko de Esperanto (Az eszperan-
tó teljes nyelvtana), nélkülözhetetlen tankönyvek. Az 1975-ben megjelent, Csiszár Ada 
szerzôtárssal közösen összeállított Domfabriko (Házgyár) címû 6000 magyar-eszperantó 
kifejezést tartalmazó frazeológiai gyûjtemény a nyelv mûvelôinek értékes, egyedülálló ké-
zikönyve. Több könyv lektora, szerkesztôje, és az 1922-ben alapított eszperantó nyelvû iro-
dalmi és mûvészeti folyóirat, a Literatura Mondo fôszerkesztôje, szellemi irányítója volt. 

Kalocsay Kálmán 1976. február 27-én, 84 éves korában halt meg. Az eszperantó kul-
túra halhatatlan klasszikusaként tartják számon az eszperantó irodalom történetében. 
Mûveinek gondozását Csiszár Ada végezte. 1991-ben megalakult a Dr. Kalocsay Kálmán 
Nemzetközi Baráti Társaság, mely névadója gazdag hagyatékának ápolásán, bôvítésén fá-
radozik. Szülôföldjén emlékét a helytörténeti múzeumban emlékszoba, róla elnevezett 
utca, köztéri szobor ôrzi. 

Kalocsay Kálmán a mária bes-
nyôi temetôben nyugszik, csúnya, 
szürke, házszerû építmény a krip-
tája, fekete vasajtaját felfeszegették. 
A kripta falán fekete gránit táblán 
a következô felirat olvasható: „Prof. 
Kálmán Kalocsay d-ro de la med. 
sciencoj Genia poeto de esperanto 
1891–1976”. Máriabesnyôn a Feny-
vesi nagyút 76. szám alatt található 
az a ház, amely Kalocsay Kálmán 
felesége családjának, a Vangel csa-
ládnak a háza volt és amelynek az 
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aki Nagy Sándor festômûvésznek is jó barátja volt.128 Csikász László 1931-ben költö-
zött el Gödöllôrôl. 

Kovács Antalról, volt országos méhészeti felügyelôrôl készített szobrot, melyet 1926. 
augusztus 7-én avattak fel a gödöllôi méhészeti gazdaságban az országos méhésznap 
keretében. A Kovács Antal emlékmû bizottság elnöke Nagy Sándor festômûvész volt. 
A bronz mellszobor mára sajnos eltûnt a méhészeti gazdaságból. 1935-ben állították föl 
Török Ignácról készített szobrát, ami ma is látható az Alvégi iskola épülete elôtt.129

1924-ben nyílt meg a Premontrei Gimnázium, amelyik fokozatosan átvette a 
volt Minorita Gimnázium tanulóit. A Jászóvári Premontrei Kanonokrend a trianoni 
békeszerzôdés következtében elvesztette a kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnáziumait. 
Dr. Takács Menyhért, a jászóvári prépost-prelátus egy új intézetet szeretett volna alapí-
tani a megszûnt iskolák pótlására. A gödöllôi koronauradalomból 88 katasztrális hold 
területet kapott a rend országgyûlési jóváhagyással a Fácános-erdôben fölépítendô iskola, 
konviktus és rendház céljára. 1923-ban volt az alapkôletétel, majd egy év múlva kezd-
te meg mûködését a gimnázium. Az épületet Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervezte 
neobarokk stílusban. Neves mûvészek, Nagy Sándor, Sidló Ferenc, Kisfaludy Strobl Zsig-
mond, Glatz Oszkár, Márton Lajos alkotásai díszítették az iskolát. 1925-ben átadták a 
Szent Norbert Nevelôintézetet, a 200 növendék befogadására alkalmas konviktust. Az is-
kolai nevelés kiegészítôjeként még ebben az évben megalakult a Mária-kongregáció és a 
44-es Rákóczi cserkészcsapat. 1927-re készült el a rendház. A gimnázium és a rendház 
közötti beépítetlen területre kéttornyú kereszthajós, barokk stílusú templom építését 
tervezték, de ez sohasem valósult meg. A gimnázium dísztermét használták kápolnának. 

1931 júniusában tartották az elsô érettségi vizsgát, amelyen gróf Klebelsberg Kunó, 
vallás és közoktatásügyi miniszter elnökölt, aki az iskolát kezdettôl fogva támogatta és 
tanévenként többször meglátogatta. 1933 augusztusában a Gödöllôn zajló fiúcserkész 
világtalálkozó parancsnokságát és legfontosabb hivatalait a premontrei intézetben he-
lyezték el. A Járási Közmûvelôdési Egyesület, melynek elnöke Nagy Sándor festômûvész 
volt, rendszeresen tartott kulturális elôadásokat a Premontrei Gimnáziumban. 1938-ban 
francia tagozat indult, melynek létrehozását gróf Teleki Pál kérte. A szülôk foglalkozását 
tekintve általában tisztviselôk, földbirtokosok és értelmiségiek gyermekei választották a 
francia tagozatot. 1944 decemberében a szovjet csapatok foglalták el az épületet, és hadi-
fogoly tábort rendeztek be benne, ahol málenkij robotra összegyûjtött embereket zsúfol-
tak össze, köztük Kosáry Domokos történészt és Raksányi Gellért színészt.

128 Gimnáziumi bizonyítvány, 1918–1919. GVM TD 2011.31.1.; Illetôségi bizonyítvány. Gödöllô, 1935. 

szept. 17. GVM TD 2011. 31.2.; Képkiállítás. GV 1927. dec. 4. 1.

129 A Kovács Antal emlékszobor. GV 1926. jún. 20. 1.; 2008. aug. 21-én emléktáblát állítottak Csikász 

Lászlónak Gödöllôn, a Táncsics Mihály út 10. szám alatt, ahol a mûvész 1916 és 1931 között élt és alkotott. 

Gödöllôi Szolgálat, 2008. aug. 21. 5.

okleveles rendes tanár aktívan részt vett a direktórium munkájában. Mindketten 1916-
ban kerültek a gödöllôi minorita gimnáziumba. Gyûléseken fölszólaltak, beszédeket 
tartottak, cikkeket írtak a Tanácsköztársaság érdekében. Nemcsak Gödöllôn, de a járás 
különbözô helységeiben is agitáltak. A forradalmi szerepvállalásnak súlyos következ-
ményei lettek. Kovács Bernardint, aki a Tanácsköztársaság idején Kovács József néven 
publikált, tíz évre ítélték. Izgató beszédein és cikkein kívül súlyos vétségnek számított 
az is, hogy személyesen részt vett a Gödöllôi Polgári Takarékpénztár államosításában. 
Tanártársát, Gogl Lajost fölmentették. 1920-ban az egész tanári karra kiterjesztették a 
felelôsségre vonást. 

Gödöllô lakossága szolidáris volt a minoritákkal: 1920-ban a község polgáraihoz 
és diákjaihoz intézett felhívás jelent meg érdekükben. Gödöllô képviselô-testülete 
is hosszú határozatban kelt a paptanárok védelmére, melyet egy küldöttség vitt a 
váci püspökhöz. A helyi sajtó is mellettük cikkezett, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a 
tanárok ügye a gimnázium ügye. A gödöllôiek féltették a minorita rend és a község 
áldozatkézségével létrehozott tanintézetet. Hiábavaló volt azonban minden tiltakozás, 
a minoritáknak el kellett hagyniuk Gödöllôt. Szerencsére azonban a gimnázium nem 
szûnt meg, 1921 szeptemberétôl királyi katolikus fôgimnáziumként mûködött tovább, 
1925 szeptemberétôl pedig királyi katolikus reálgimnázium lett. A gimnázium nemcsak 
Gödöllô, de a szomszéd települések középiskola iránti szükségletét is kielégítette. Leg-
nagyobb százalékban a kisiparosok, kiskereskedôk, az értelmiségiek és az egyszerûbb 
társadalmi rétegek (napszámosok, cselédek, kereskedelmi és segédmunkások stb.) gyer-
mekei jártak a minorita gimnáziumba. Nagy- és középbirtokos gyermeke elenyészô szá-
zalékban látogatta az intézményt.127 

A Minorita Gimnázium diákja volt Csikász László (1904–1979) szobrászmûvész 
is. Orsován született, 1922-tôl 1925-ig az Iparmûvészeti Iskolába járt, majd 1925-tôl 
1927-ig a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolára. Mátrai Lajos és Szentgyörgyi István volt 
a mestere. Részt vett az Ady Endre síremlék és a Lechner Ödön pályázaton. A Millen-
niumi emlékmû készítése idején Zala György segédje volt. Az elsô világháború idején, 
1916-ban jött szüleivel Gödöllôre, a Gizella (ma Táncsics) úton Lumniczerék mellett 
laktak, itt járt iskolába, a Gödöllôi Minorita Rendi Római Katolikus Fôgimnáziumba, 
aztán innen járt be Budapestre a fôiskolára. 1927-ben a községháza nagytermében 
állított ki helyi festômûvészekkel, Dettár Györggyel, Sztelek Dénessel, Fejéregyházy 
Lászlóval. Csikász Lászlónak nagybátyja volt Csikász Imre veszprémi szobrászmûvész, 

127 Gödöllôi Historia Domus I. 137–138.; GV 1912. ápr. 11. 3–4.; Gimnáziumi Értesítôk 1911–1930.; 

Farkas György: A Hamvay-kúriától a Helytörténeti Gyûjteményig (1662–1982). Gödöllôi Múzeumi 

Füzetek 1. Gödöllô, 1994. 14–48.; Hovhannesian Eghia: Gödöllôi emlékeim. XII. rész. GH 1938. júl. 3. 2–3.; 

Heltai Miklós Gábor (szerk.): Gödöllô forradalmi napjainak és munkásmozgalmának története. 1918–1919. 

Gödöllô [1979] 15., 27., 47.; Felhívás. GVM TD 93.324.1.; A gimnázium ügye. GV 1920. máj. 2.1. 
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Ottó Ferenc (1904–1976) 
zeneszerzô

Bár Ottó Ferenc zeneszerzô volt, Kodály Zoltán tanít-
ványa, de gazdag irodalmi kapcsolatokkal is rendelkezett 
és sok verset megzenésített. 1904. október 26-án –szüle-
tett a Pest megyei Valkón. Édesapja állami erdész és egy-
ben uradalmi vadász volt. Gyermekként gyakran látta a 
hatlovas királyi hintót Ferenc Józseffel befordulni az er-
dészlak udvarára. A nyolcosztályos Gödöllôi Minoritaren-
di Fôgimnáziumba járt 1915-tôl 1923-ig. Tanulmányait 
egy évre megszakította Gödöllôn, az 1920–1921-es tan-
évet a Váci Kegyes Tanítórendi Fôgimnáziumban járta.133 
A Gödöllôi Királyi Katholikus Fôgimnáziumban érettségizett 1923-ban.134 A gimnázi-
umban Králik László volt a magyartanára, aki Róna József Erzsébet királynét esernyôvel 
a kezében ábrázoló gödöllôi szobráról gyakran mondta: „Minek tettek legyezôt meg 
ernyôt a kezébe?… Inkább egy Heine-kötetet kellett volna… Hiszen mindig azt olvas-
ta!”135 Utána egy mecénás jóvoltából Milánóban kezdte meg zenei tanulmányait mint 
Alfiere Arecco magántanítványa. Zenekritikusként is dolgozott a Milánói Magyar Újság-
nál.136 1926-ban visszatért Magyarországra és beiratkozott Kodály Zoltánhoz a zeneszer-
zés fôtanszakra a Zeneakadémiára, ahol 1931-ben fejezte be tanulmányait.137 Diplomát 
azonban nem kapott, Kodály Zoltán meg akarta ismételtetni vele az ötödik évet, de Ottó 
Ferenc végbizonyítvány nélkül otthagyta az akadémiát. Kereste a helyét Budapest for-
rongó, sokszínû szellemi életében. A zenén kívül érdekelte a színház és az irodalom 

133 Ottó Ferenc Tanulmányi értesítôje GVM TD 2006.108.1. Iskolaváltásának valószínûleg az volt 

az oka, hogy a minoriták az 1919-es tanácsköztársaság mellett agitáltak, s ezért a forradalom bukása 

után menniük kellett Gödöllôrôl, de aztán a gimnázium folytatta mûködését 1921-tôl Királyi Katolikus 

Fôgimnáziumként, majd 1925-tôl Királyi Katolikus Reálgimnáziumként, és egy év után Ottó Ferenc 

is visszatért a gödöllôi gimnáziumba. Ld. errôl G. Merva Mária: A gödölllôi iskolák története. Kiállítási 

katalógus. Gödöllô, 1996. – Ottó Ferenc gimnáziumi bizonyítványai 1916–1920. GVM TD 2005.78.1-5. – 

Máriakongregációs oklevele 1918-ból. GVM TD 2005.77.1. – A gimnázium meghívója 1920-ból egy jóté-

konysági rendezvényre, melyen Ottó Ferenc is szerepelt. GVM TD 2005.73.1. – Ottó Ferenc tornaoklevele 

1922-bôl GVM TD 2005.76.1. – A Minoritarendiek Gödöllôi Fôgimnáziumának Értesítôi 1916–1924.

134 Az érettségizett diákok baráti szerzôdése 1923-ból. GVM TD 2005.79.1.

135 Ottó Ferenc: Emlék Jászai Mariról. Kézirat. Gödöllô, 1960. január. GVM A 2006.61.1. 

136 Ottó Ferenc életrajzát ld. GVM A 2006.45.1.

137 Ottó Ferenc Leckekönyve a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán GVM TD 2005.75.1.

1945. január 16-án kiköltöztették az intézetbôl a rend tagjait, akiket Máriabesnyôn 
a Salvator-nôvérek fogadtak be. Április 9-én a budapesti rendházban tagozat indult a 
francia gimnázium és a pestiek részére. Május elején Gödöllôn a volt polgári iskola épüle-
tében folytatódott a tanítás. Szeptemberben a premontrei rendházban kezdôdött a tanév. 
A gimnáziumi és a konviktusi szárnyban továbbra is a szovjetek tartózkodtak. A fran-
cia tagozaton felmenô rendszerrel általános iskola lépett be 5. osztállyal. 1946 szeptem-
berében a gimnázium magyar és francia tagozata Gödöllôn a régi helyén folytathatta a 
mûködését. A megszûnô I. és II. gimnáziumi osztályok helyébe önálló római katolikus 
iskola 1–6. osztály lépett. Az alsó tagozat a helyi római katolikus általános iskolában, a 
két felsôs osztály a premontrei intézetben kapott helyet. 1948-ban az államosítás az érett-
ségi vizsgák közepette érte az iskolát. Az Állami Ady Endre Gimnázium szeptember 3-án 
tartotta tanévnyitóját. A jogutód iskola tantestületében a premontrei gimnázium tanerôi 
közül hat világi és két szerzetes hitoktató maradt. 1950-ben a gimnázium megszûnt és 
átadta helyét az Agrártudományi Egyetemnek. Ferdinandy György éppen a háború utáni 
zûrzavaros, átmeneti idôszakban járt a premontrei gimnáziumba.130 

A Premontrei Gimnáziumnak több neves író volt diákja, például Rezek Román Sán-
dor (1916–1986) katolikus teológiai író, aki Gödöllôn született és nevelkedett, 1934-ben 
érettségizett a gödöllôi gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. 1945 után a pári-
zsi Magyar Katolikus Misszió vezetôje volt. 1965-tôl Brazíliában, Sao Paulóban dolgozott 
hittanárként és lelkészként. Teilhard de Chardin munkásságának elmélyült kutatója volt, 
huszonnyolc kötetben magyarra fordította a nagy francia jezsuita filozófus, biológus és 
antropológus mûveit.131 

A gimnáziumnak kitûnô, irodalmi munkássággal is rendelkezô tanárai voltak. Her-
mann István Egyed (1895–1970), a neves történész, A katolikus egyház története Ma-
gyarországon 1914-ig (München, 1973) címû mû szerzôje, Zimándi Pius István (1909–
1973) irodalomtörténész, Péterfy Jenô életmûvének feldolgozója, aki a szerzetesrendek 
feloszlatása után volt gödöllôi tanítványánál, Rónay Györgynél talált otthonra, vagy a 
francia Bernard Le Calloc’h, akit 1947-ben küldtek a gödöllôi gimnáziumba, ahol 1949-
ig dolgozott, majd magyar feleségével Párizsba visszatérve, a francia Nemzetgyûlés és 
Szenátus funkcionáriusa lett, és közben nemzetközileg elismert Kôrösi Csoma Sándor-
kutatóvá vált.132 

130 G. Merva Mária: A gödöllôi iskolák története. Kiállítási katalógus. Gödöllô, 1996. 

131 Diák korában publikált kisebb írásokat a Máriabesnyôi Naptárba, a Kicsi Góbéba, a Gödöllôi Hírlap-

ba. Ld. még a Gödöllôi Premontrei Öregdiákok Egyesületének körlevele. 2005. II. félév. 2. 

132 Bernard Le Calloc’h: Kôrösi Csoma Sándor útinaplója. Ford. Örvös Lajos. Bp. 2000. 
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A zeneszerzô a Korong utca 6. szám alatti laká-
sukon is többször felkereste József Attilát és Szántó 
Juditot.142 Amikor a Regös ének címû verset akarta 
megzenésíteni Ottó Ferenc, szintén a lakásán keres-
te a költôt, aki azonban nem volt otthon. Ebbôl az 
alakalomból írta az elsô levelezôlapot József Attila a 
zeneszerzônek Hódmezôvásárhelyrôl: 

 H. M. V. 1932. dec. 9. 
Kedves Barátom,
sajnos késôn kaptam meg itt Vásárhelyen az 5-én kelt kelt lev.lapot s így csak most tu-
dok válaszolni, most közlöm, hogy bizony 10-én nem vagyok Pesten, mert itt csücsülök 
újszülött unokaöcsém pelenkái mellett. Ezzel szemben megígérem, hogy amint hazaté-
rek kies fôvárosunkba, azonnal jelentkezem, ha valami nem jön közbe.
 Üdvözlettel
   József Attila143

A Regös ének megzenésített változata 1933. március 10-én hangzott el a Zeneakadémián, 
József Attila is részt vett a koncerten. A lapok általában dicsérôen szóltak Ottó Ferenc 
munkájáról: „…vakmerôen kísérletezik az érdekes, merész kórushatásokkal, de a nagyon 
tehetséges, képzett zenész jóízlése fékezi a képzeletét.”144 A Budapesti Hírlapba „P.” azaz 
Ottlik Pálma, Ottlik Géza író zenekritikus féltestvére írt a koncertrôl, „ötletes ritmikájú”-
nak, „népies stílusú és hangulatú”-nak nevezte Ottó Ferenc kórusmûvét.145 Tóth Aladár 
viszont nem tudta megbocsátani a zeneszerzô korábbi lépését: „A mûsor második magyar 
száma Ottó Ferenc »Regös ének«-e, sajnos már erôltetetten akarta követni József Attila 
szövegének modernségét. A fiatal zenész még legutóbb szintén József Ferenc fôherceg 
egyik versének megzenésítésével próbálkozott meg. A fôúri költôtôl a proletárköltôig 
azonban nagy az ugrás. Az ilyen ugrások azonban úgy látszik könnyebbek az életben, 
mint a zene mûvészetében.”146 

A Lassan, tûnôdve…címû József Attila-verset a Nyugat 1933. április 1-jei számában 
olvasta Ottó Ferenc, és nagy hatást tett rá. Megzenésítése ügyében Szántó Judittal leve-
lezett a zeneszerzô:

142 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 11–13.

143 PIM Kézirattár JA.722.C/3/360. 

144 Mja. [Molnár Jenô Antal]: Pesti Hírlap, 1933. márc. 11.

145 P. [Ottlik Pálma]: Budapesti Hírlap, 1933. márc. 11.

146 Tóth Aladár: Pesti Napló, 1933. márc. 

is. Erdész édesapja, aki nem akarta, hogy zeneszerzô legyen,138 nem támogatta többé, 
meg kellett állnia a saját lábán. A Székely Egyetemi és Fôiskolai Hallgatók Egyesülete 
(SZEFHE) énekkarának lett a vezetôje.

Mint zeneszerzô elsôként a versírással is foglalkozó József Ferenc fôherceg Him-
nusz a Naphoz és Este címû költeményét zenésítette meg. A két kórusmûvet 1932. 
március 9-én mutatták be a Zeneakadémián a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
énekkarának elôadásában. Tóth Aladár, a korszak egyik legjelentôsebb zenekritikusa 
írt az elôadásról a Pesti Naplóban elítélve a fiatal zeneszerzô törleszkedését a felsôbb 
körökhöz: „De nem hiányzott (…) a magyar újdonság és egy magyar fôherceg neve 
sem: elôadásra került Kodály egyik tehetséges tanítványának, Ottó Ferencnek két kó-
rusa, melyben a fiatal szerzô híven igyekszik követni mesterét, azzal az eltéréssel, hogy 
míg Kodály a nép költészetébôl vette az elôadott mûveinek szövegét, addig Ottó Fe-
renc a legmagasabb körökhöz fordult, az Egyesület Fôvédnökének, dr. József Ferenc 
fôhercegnek »Himnusz a Naphoz« és »Este« c. verseit zenésítette meg.”139 

Ottó Ferenc többféleképpen írta meg, hogyan találkozott elôször József Attilá-
val. A Szép Szó 1938-as, József Attila emlékére összeállított számában A költôrôl 
megzenésítôje címû írásában úgy emlékezett, hogy 1930 táján a Vigadóban egy irodal-
mi ünnepélyen hallotta elôször József Attilát verset mondani. Az ünnepség szünetében 
Pintér Ferenc költô mutatta be neki József Attilát. Már az elsô beszélgetésnél meg-
kérdezte, hogy melyik versét ajánlaná megzenésítésre, és a költô a Lassan, tûnôdve… 
címû versét ajánlotta. Ennek ellenére Ottó Ferenc a Regôs éneket zenésítette meg 
elsôként.140 Az 1961-ben írt József Attila-emlékek címû dolgozatában viszont úgy em-
lékezett, hogy 1931 ôszén a SZEFHE menzáján valaki az asztalon felejtette József At-
tila Nem én kiáltok (1925) címû verseskötetét, ô elolvasta a verseket, tetszettek neki. 
A Bucsinszky kávéházban megkereste a költôt, akit élettársa, Szántó Judit és Nagy La-
jos író társaságában talált. A zeneszerzô szimpatikusnak találta József Attilát: „Modora 
csendes és halk. Hatéves barátságunk alatt sohasem hallottam ôt hangosan kiáltani. 
Lassú mozgású, kevés mozdulatú ember volt. Ha beszélt, lassan tagolt. Minden do-
logban figyelmes és türelmes.”141 Amint megismerte József Attila verseit, Ottó Ferenc 
azonnal elhatározta, hogy megzenésít egyet-kettôt közülük. Többször találkoztak, az 
egyik alkalommal a költô átadta Ottó Ferencnek a Nem én kiáltok és a Nincsen apám, 
se anyám (1929) címû köteteit. 

138 Ld. Ottó Ferenc: Hogy lettem Kodály növendéke? Kézirat. GVM TD 2005.69.1.

139 Pesti Napló, 1932. márc. 10. 

140 Szép Szó 1938. 117–119.

141 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek. Írók, költôk, muzsikusok. (Harminc év emlékirata.) 1961. Kézirat. 

GVM A 2006.54.1. 6. A kézirat több fejezetét közölte a Jelenkor 1964 májusában. Szerette volna könyv 

alakban megjelentetni, biztatást is kapott Szabolcsi Miklóstól, de aztán a kiadás mégsem valósult meg.
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jöttem Pestrôl, ahol valamelyik könyvembe tettem a címét, nem tudtam, hová küldjem. 
Most végre itt van. De – mint mondják – jobb késôn, mint soha. 
Sokat dolgozik-e? Én sajnos keveset.
Minden jót! Barátsággal üdvözli
 József Attila
 Villasor 14.
    H. M. V. 1934. május 16.149

Drága Ottó barátunk,
Ne haragudjon, de csak most tudtam megszerezni a verset – majd kérem vissza. Bocsás-
son meg, amiért ceruzával írok, de dolgoznom kell és tentáért le kellene futnom. 
Remélem, sokat dolgozik és szépeket – ahogy szokott. Ne haragudjon Attilára, ha esetleg 
még nem írt, most rossz idegállapotban van és ezt nekünk egészségeseknek meg kell 
értenünk. Ugye igaz. 

 Sok szeretettel üdvözli
 Judit
    Bp. 1934. jún. 6.150 

Bp. 1934. XI. 23.
Drága Ottó,
vasárnap fél 6-kor találkozhatnánk sógoroméknál (Hollán u. 14. fld. a kapu alatt balra, 
dr. Bányai), ott van zongora is. Aztán elmehetnénk együtt esetleg a Bucsinszkyba.
 
Üdv. 
 J. Attila
 Judit151

149 Hódmezôvásárhelyrôl írta a levelet. PIM Kézirattár JA. 723. C/3/358. A levélre Ottó Ferenc ráje-

gyezte: „Ebben a levélben küldte József Attila az Egy kisgyerek sír címû versét, amelyet megzenésítésre 

kiszemeltem.”

150 PIM Kézirattár V. 3021. A levél tetejére feljegyezte Ottó Ferenc: „Egy kis gyerek sír c. vers.”

151 PIM Kézirattár JA. 683. Ottó Ferenc feljegyzése a levelezôlapon: „A Bucsinszky-kávéházba mentünk. 

Attila fizette a pazar vacsorát.” A Bucsinszky neves kávéház volt a két világháború között a körúton, sok 

költô, író járt oda. 

JÓZSEF ATTILA Budapest 193[3]
 II. Margit körút 46. IV. 3.
Kedves Ottó,
bocsásson meg, de Attila nincs most itthon, és úgy tudom, ô posta útján elküldte Önnek 
a verset. Majd ha találkozunk, megmagyarázzuk elmaradásunk okát.

 Szíves üdvözlettel:
    József Attiláné147

Aztán sikerült személyesen is megbeszélni a megzenésítést a költôvel, aki különbözô ta-
nácsokat adott, segített a vers értelmezésében. Ottó Ferenc egy 1933-ban kiírt állami dal- 
és kóruspályázatra adta be a Lassan, tûnôdve… címû zongorakíséretes dalt egy Balassa-
szövegre írt vegyeskarral együtt, és pályadíjat nyert vele. József Attila levélben gratulált 
a zeneszerzônek: 

 Bp. 1934. nov. 10.
Drága Ottó,
gratulálok! Igazán nagyon örülök sikerének, nem kis dolog ez. Sajnos, nagyon el vagyok 
foglalva – Hatvany Lajos könyvtárát rendezem éppen –, s így nem tudok most találko-
zót adni, pedig jólesnék, ha megrázhatnám a kezét. De a jövô héten mégis találkozunk 
valamelyik este, errôl értesítem. Addig is minden jót!
 Üdvözli barátja
    József Attila148 

1934-ben elég intenzív volt a kapcsolatuk, több levelezôlapot és levelet váltottak, ame-
lyekbôl csak az Ottó Ferencnek írottak maradtak meg a zeneszerzô jóvoltából:

Kedves Ottó barátom!
Ne haragudjon túlságosan, hogy csak most küldöm az ígért verset. Azonban mikor el-

147 PIM Kézirattár V. 3022. A cégjelzéses levélpapíron írt pár sor érdekessége, hogy „József Attiláné”-ként 

írta alá Szántó Judit. Nem voltak házasok, élettársi kapcsolatban éltek József Attilával. Egészen egyszerû 

magyarázata is lehet a dolognak, úgy gondolhatta, hogy Szántó Juditként nem tudja beazonosítani ôt 

Ottó Ferenc, hiszen nem volt annyira közeli, annyira mindennapos a kapcsolatuk.

148 PIM Kézirattár JA. 721. Ottó Ferenc a Szép Szó 1938-as gyászszámában (117–119.) írt errôl a 

versmegzenésítésérôl.
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végéig. 1942 táján költöztek Gödöllôre, a Fácán sor 1. szám alatt vettek házat.159 Kap-
csolatot tartottak a gödöllôi mûvésztelep még élô tagjaival, például Nagy Sándorral.160 
Sztelek Dénes festômûvésztôl, népi iparmûvésztôl rendeltek festett, faragott, népies bú-
torokat, amelyek ma is megvannak a családnál. 

Az 1930-as években még Budapesten laktak, és Ottó Ferenc ott mutatta be nekik József 
Attilát. Amikor 1934. október 8-án Gizellának fia születet, Gellér Balázs, Ottó Ferenc azzal 
a kéréssel fordult József Attilához, hogy írjon egy bölcsôdalt az unokaöccse nevére, amelyet 
aztán majd ô megzenésít. Attila a családhoz fûzôdô jó viszonya miatt természetesnek talál-
ta ezt a kérést, és teljesítette is azt, legfeljebb a Balázs nevet találta furcsának, nehéz volt 
rá jó rímeket találnia. Így született meg József Attila egyik legismertebb verse, az Altató.

Altató

Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház, 
dunna alatt alszik a rét – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
s mig szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit – 
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.

159 Petényi Jánosnénak, Ottó Ferenc unokahúgának szóbeli közlése. Ottó Ferenc is Pesten lakott a há-

ború elôtt több helyen, az állandó lakcíme azonban Gödöllôn volt a szülei lakásán: Gödöllô, Kossuth Lajos 

u. 53. Több levelet ide címeztek, és az útlevelében is ez van megadva állandó lakhelyként. 

160 A Gellér család és Nagy Sándor kapcsolatáról beszédes dokumentum az a Nyugta, ami Ottó Ferenc 

hagyatékában maradt fenn másolatban. 1944. október 15-én írta ezt a Nyugtát Nagy Sándor 2 000 forint-

ról, amelyet Gellér Károlytól vett fel egy Lóáldozás címû képre elôlegül. Tehát Gellér Károly a háború alatt, 

a legnehezebb idôkben is segítette megrendelésekkel a nélkülözô mûvészeket. 

Ottó Ferenc 1934-ben Budapesten az Üllôi út 36. III. 13-ban lakott.152 József Attila 
dedikálta neki a Medvetánc címû kötetét is: „Ottó Ferencnek igaz barátsággal és szere-
tettel. Bp. 1934. dec. 2. József Attila.”153 A Füstöt is megzenésítette 1934-ben.154 1933-ban 
megalakította egyetemi hallgatókból a református diákszövetség, a Soli Deo Gloria Szö-
vetség énekkarát. A Soli Deo Gloria Szövetség egyik rendezvényén adták elô a Kálvin-téri 
református templomban 1935. április 14-én azt a Bach-korált (Wachet auf, ruft uns die 
Stimme…), melynek szövegét József Attilával fordíttatta magyarra (Ébredjetek, szólít a 
hang…) Ottó Ferenc.155 A mû orgonakíséretes változatát Pécsett és Gödöllôn is elôadták 
az 1940-es években, 1961-ben pedig Budapesten az Egyetemi Templomban. József Attila 
Nyár címû versét is megzenésítette Ottó Ferenc, 1942. december 27-én mutatták be a Vi-
gadóban a Lassan, tûnôdve… címû verssel együtt. A Székesfôvárosi Zenekart Bor Dezsô 
vezényelte, az énekszólamokat Tiszay Magda énekelte.156 Dicsérô kritikák jelentek meg 
az elôadásról. „A Szfv. Zenekar magyar újdonságként bemutatta Ottó Ferenc két zenekari 
dalát. A József Attila verseire írt kompozíciók közül az elsôt tartjuk sikerültebbnek. A jól 
megformált dallam s a hangulatos, takarékosan hangszerelt kíséret szerencsés ihletbôl 
fakadt.” Egy másik kritika szerint „Ottó Ferenc két dala József Attila verseire. A »Las-
san, tûnôdve« már a címében viseli mély zeneiségét. Olyan ez a cím, mintha valamely 
zenemû tempófelirata lenne. S a »Nyár« is bizonyítja, hogy József Attila verses hagyatéka 
valóságos kincsesbányája lesz majd a magyar zeneszerzôknek. Még kevesen fedezték fel, 
ami szinte érthetetlen, mert József Attila költészete bensô dallamosság, énekelhetôség 
tekintetében is kivételes helyet foglal el korunk lírájában. Énekre termett: nemcsak a 
népdalosság értelmében, amelynek bevált példák, ill. klisék alapján olyan könnyû eleget 
tenni. Énekre termett: a magasrendû mûdal fogalmai szerint is Ottó Ferenc jó ösztönnel 
látta meg ezeket a verseket.”157 A Favágó címû verset is megzenésítette Ottó Ferenc 1935 
végén, a bemutatóra csak a költô halála után egy évvel került sor.158 

Ottó Ferenc húga, Gizella és sógora, Gellér Károly mûvelt, a mûvészetek, az irodalom 
iránt érdeklôdô emberek voltak. Budán az Ilona utcában laktak a második világháború 

152 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 31. 

153 Fotómásolatban GVM A 2006.64.34. 

154 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 33. 

155 József Attila fordítását elôször a Szép Szó 1938-as, József Attila emlékszámában publikálta Ottó 

Ferenc, 118–119., majd Ottó Ferenc: József Attila Bach-korál fordítása 1935-bôl. Vigilia, 1960. március, 

138. A szövegben tévesen az szerepel, hogy 1936. április 14-én adták elô a darabot, holott 1935. április 

14-én adták elô, így szerepel a József Attila-emlékek címû kéziratában is, i. h. 42. – Ld. még Melczer Tibor: 

„Mindenkor idejük van a zsoltároknak.” Szenci Molnár Albert és József Attila. Kortárs. 1975. ápr. 648.

156 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 50.

157 Idézi Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 25. 

158 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 51–52. 
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ked kis Balázs! Figyelj csak! – És mesélni kezdett… 
A házról, amelyik estelente behunyja sok, fényes 
ablakszemét, a kis bogárról, a cukorról, az álmában 
csilingelô villamosról és az alvó labdáról… Másnap 
reggel Gellérék verset találtak az asztalon. „Altató” – 
ez volt a címe, költôje pedig József Attila… Sok éven 
át minden este ezt hallgatta Balázs: Tûzoltó leszel, 
s katona! / Vadakat terelô juhász! / Látod, elalszik 
anyuka – / Aludj el szépen, kis Balázs! – Ennek már 
húsz esztendeje… Azóta a költô szava és a gyermek 
vágya valóra vált, Gellér Balázs valóban katona lett, 
a budaörsi híradósoknál szolgál.”162 

1936–37-ben a költô és a zeneszerzô kapcsolata megszakadt. József Attila halála után 
a Szép Szó szerkesztôsége emlékestet rendezett a költô tiszteletére 1938. február 20-án 
a Zeneakadémián, ahol több olyan vers is elhangzott, amelyet Ottó Ferenc zenésített 
meg, az Altató Hont Erzsébet elôadásában, a Lassan, tûnôdve… és a Nyár Rózsa Vera 
elôadásában. A Favágó címû mûvet, melyet a Vas- és Fémunkások Énekkara adott volna 
elô és szerepelt is a programban, a rendôrség betiltotta, ezért nem hangozhatott el a 
Zeneakadémián. Szinte az emlékesttel egy idôben jelent meg a Szép Szó József Attilára 
emlékezô gyászszáma, melyben több mindent publikált Ottó Ferenc: egy cikket a költôrôl, 
elôször jelent meg nyomtatásban az Ottó Ferencnek szóló ajánlással az Altató címû vers 
és az 1934-ben állami pályadíjat nyert Lassan, tûnôdve… címû dal kézirata. Külföldi ösz-
töndíjas éve alatt, Bécsben és Berlinben 1939–1940-ben zenésítette meg József Attila há-
rom szerelmes versét: Áldalak búval, vigalommal, Kukoricaföld, Száradok, törôdöm.163 

1949-ben, amikor anyagilag megszorult, Ottó Ferenc úgy döntött, hogy eladja néhány 
József Attilával kapcsolatos dokumentumát a költôrôl elnevezett múzeumnak, amely a 
Bajza utcai Petôfi-házban mûködött. A kéziratokat elôbb meg kellett mutatnia Trencsé-
nyi-Waldapfel Imre egyetemi tanárnak, majd Kardos László minisztériumi tisztviselônek, 
aki kiutalta a pénzt.164 

Passuth László kezdeményezésére, Köpeczi Béla és Szabolcsi Miklós megbízásából 
1961-ben Ottó Ferenc a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megírta kapcsola-
tát a költôvel József Attila-emlékek. Írók, költôk, muzsikusok. (Harminc év emlékirata) 
címmel 120 gépelt oldalon. Elôleget is kapott a kötetre, ami azonban sohasem került 

162 A kis Balázsból csakugyan katona lett… Pajtás, 1955. ápr. 14. 1. – Dobák József: Az Altató nyomában. 

A kis Balázs Gödöllôn élt. Gödöllô és Vidéke. A Pest Megyei Hírlap különkiadása. 1975. július 4. 5. tévesen azt 

állítja, hogy „a költô több ízben megfordult Gödöllôn, Ottó Ferenc lakásán a Kossuth Lajos u. 53. szám alatt.” 

163 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 85–87.

164 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 101–104. 

Szundít a lapda, meg a síp,
az erdô, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, – 
aludj el szépen, kis Balázs. 

Tûzoltó leszel s katona!
Vadakat terelô juhász!
Látod, elalszik anyuka, –
Aludj el szépen, kis Balázs.161

A költô sok alvással kapcsolatos szinonímát használ. A vers egy pesti gyerekrôl szól, vil-
lamos csenget benne, a költô, miközben írta, magára is gondolhatott, a saját gyerekkorára, 
vágyaira, ábrándjaira. Az 1935 elején írott verset egy év múlva zenésítette meg Ottó Ferenc. 
Írott változata a Szép Szó József Attila emlékének szánt 1938-as gyászszámában jelent meg 
elôször (126–127.). Késôbb legendák is születtek a vers keletkezésének körülményeirôl. 
Amikor katonai szolgálatát teljesítette Gellér Balázs, megkereste a Pajtás szerkesztôsége, 
és egy teljesen valótlan mesét szerkesztett a vers keletkezéstörténetébôl. „Gellér Balázsék 
1935 januárjában Budán, az Ilona utcában laktak. A kis Balázst minden este mesével altat-
ta el édesanyja. Egyik nap a kisfiú hiába várta a mesét, mert édesanyja megbetegedett. Apja 
lépett a szobába. Vendéget hozott magával, egy feketehajú fiatalembert. Odavezette a kis 
ágyhoz. – Ilyen nagy fiam van már, Attila! – suttogta, nehogy felébressze Balázst. A gyerek 
felült. – Mesét kérek! – szipogta halkan. A vendég elmosolyodott: – Majd én mesélek né-

161 A Szép Szó 1938-as számában azt írta Ottó Ferenc, hogy unokaöccse elsôéves születésnapjára íratta 

József Attilával az Altató c. verset 1936-ban (119.). Mindenképpen téves a dátum, mert a vers eredeti, Ottó 

Ferencnek ajánlott kéziratán más dátum szerepel: „Bp. 1935. febr. 2. Ottó Ferinek, szeretettel József Attila” 

PIM Kézirattár JA 599. Ottó Ferenc az Altató kéziratát 1964-ben adta át a Petôfi Irodalmi Múzeumnak. 

Gellér Balázs 1956-ban menyasszonyával együtt elhagyta az országot, Bécsben házasodtak össze, Kana-

dában telepedtek le, Balázs vállalatvezetô lett, két gyermekük született, 120 kilós „óriás” lett belôle. Ottó 

Ferenc feljegyzése. GVM A 2006.52.9. – 1976 októberében Gellér Balázs feleségével együtt hazalátogatott 

Kanadából 20 évi távollét után. Interjú Ottó Ferenccel és Gellér Balázzsal az Altató születésérôl a Petôfi 

Irodalmi Múzeum Hangtárában. 1976. okt. 13-án, kérdez: Merva Mária. PIM Hangtár 693-as szalag, gépelt 

változat GVM A 2006.49.1-3. – Az Altató történetét több helyen megírták: Család és Iskola, 1961. Pest Me-

gyei Hírlap, 1964. aug. 25. Magyar Hírek, 1964. okt. 1. Török Erzsi énekelte az Altatót.
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József Attila Altató címû versének kézirata 

Ottó Ferencnek dedikálva. 1935. febr. 2. 

Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattár

Gellér Balázs, az Altató „kis Balázs”-a



való megjelentetését indokolatlannak tartjuk és 
nem vállalhatjuk.”168 Ottó Ferenc késôbb elküldte 
kéziratát az ifjúsági irodalom kiadásával foglalkozó 
Kozmosz Könyvek Szerkesztôségének is, ahonnan 
Kormos István költô, a kiadó vezetôje válaszolt 
1971. július 13-án. Azzal utasította el a szerzôt, 
hogy mûve nem vág a kiadó profiljába. „…vélemé-
nyünk szerint az Ön által felidézett mozzanatok 
József Attiláról és másokról arra esetleg alkalma-
sak lehetnek, hogy az adott korszakkal foglalkozó 
irodalomtörténészek ismereteihez bizonyos adalé-
kokat szolgáltassanak, arra azonban semmi esetre 
sem, hogy a témában járatlan fiatalok számára ki-
rajzolják a helyes és igaz összképet.”169 

Ottó Ferenc más költôkkel is jó kapcsolatot ápolt. Ismeretsége Illyés Gyulával az 
1930-as évek elején kezdôdött. Felkereste a költôt, és kérte, hogy az aratónapról írjon egy 
verset, amelybôl ô kantátát szeretne komponálni. Illyés szívesen fogadta, hamar megírta 
a verset, két nap múlva már el is küldte a kéziratot a következô levél kíséretében:

 Nagys.
Ottó Ferenc
         úrnak

Budapest I.,
Berényi u. 4. II. 1. 

Kedves Uram,
Ma megcsináltam a megbeszélt szöveget s mivel változtatni már úgysem tudnék rajta, 
elküldöm Önnek. Ezt a kéziratot magam is csak gerincnek képzelem, annyit változ-
tathat, amennyit akar, annál is inkább, mert – mint mondtam – már úgysem tudok 
hozzányúlni. Ha ezen az alapon el tud indulni, várom válaszát és véleményét. Ha nem, 

168 GVM A 2006.51.8.

169 GVM A 2006.51.9. A kéziratból részletek jelentek meg: Ottó Ferenc: Aludj el kis Balázs. József Attila 

karácsonyi ajándéka. Család és Iskola. 1961. dec. 16–17. – Ottó Ferenc: József Attila Bach-korál fordítása 

1935-bôl. Vigilia. 1960. márc. 138. – Jelenkor (Pécs), 1962. jún. – Jelenkor (Pécs), 1964. máj. – Balázsról és 

az Altatóról. Pest Megyei Hírlap. 1964. aug. 25. – Az Altató keletkezésérôl. Rádió-interjú. 1964. szept. 21. – 

Balázs családja és a költô viszonya. Magyar Hírek. 1964. okt. 1. – József Attila és Bartók. Kortárs. 1964. nov. 

– Az Altató keletkezésérôl. Kortárs. 1965. ápr. – A Rádió József Attila Emlékkönyve. Ottó Ferenc emlékezése. 

Kossuth Rádió 1967. dec. 4. 13.55 ó. – Részletek a József Attila-emlékekbôl. Alföld (Debrecen), 1970. ápr. 

kiadásra.165 „Ön felajánlotta – írta Szabolcsi Miklós irodalomtörténész felkérô levelében 
Ottó Ferencnek –, hogy folyó évi szeptember hó elsejéig megírja József Attilával kapcsola-
tos emlékeit s feldolgozza a kapcsolatukra vonatkozó dokumentumokat. Javaslatát a leg-
nagyobb örömmel fogadjuk, egyszersmind megbízást adunk a munka megírására és ha 
elkészül és lektorálás után megfelelônek fog bizonyulni, kiadásáról fogunk gondoskodni. 
Elvtársi üdvözlettel: Szabolcsi Miklós tud. osztályvezetô. Budapest, 1961. május 3.”166 

A kéziratot 1964 novemberében benyújtotta a Magvetô Kiadónak, ahonnan 1965. már-
cius 25-én válaszoltak a szerzônek. A Magvetô Kiadó elsôsorban politikai és ideológiai 
okokból utasította el Ottó Ferenc kéziratát, ami – a kiadó munkatársainak megítélése sze-
rint – nem illeszkedett a költôrôl hivatalosan kialakított irodalompolitikai képhez. „Nem 
vitatjuk, hogy az inkriminált részek alapjaikban igazak, hitelesek, azonban a tálalásuk és a 
könyv egészében közösen megerôsödô érvelésük ellentmond az általunk kívánatosnak tar-
tott értékelésnek, szemléletnek. Ennélfogva – bár a József Attila képhez sok értékes, eleven 
vonást ad az Ön könyve – egészében inkább csak zavarokat támaszthat, mintsem a kívánt 
jó eredményt éri el. Kéziratát sajnálattal visszaküldjük. Kardos [György] igazgató sk.”167 
Az 1960-as évek kultúrpolitikájának jellemzô vonása fedezhetô föl abban, hogy az egyik 
legnagyobb könyvkiadó esztétikai, irodalmi értéken kívüli szempontok alapján utasítja el 
a kéziratot. A kézirat ugyan nem jó, nem alkalmas kiadásra, ebben egyet lehet érteni ma is, 
de a kiadó politikai érvelése alkalmas volt arra, hogy Ottó Ferenc mártírnak érezze magát, 
hôsnek, aki jól megmondta nekik, ô megírta az igazat, azért nem akarják kiadni. 

Teljesen korrekt, ma is vállalható szakmai véleményt írt viszont Illés Endre, a Szép-
irodalmi Könyvkiadó irodalmi vezetôje. Az is szimpatikus gesztus Illés Endrénél, hogy ír 
Ottó Ferencnek egy magánlevelet „Kedves Barátom” megszólítással, amelyben jelzi, hogy 
elolvasta a kéziratot és a mellékelt hivatalos levélben közli arról a véleményét. Tehát kü-
lönválasztja a magánemberi kapcsolatot és a szakmai értékelést. Az Illés Endre és még két 
kiadói munkatárs által aláírt hivatalos levél szövege a következô: „Budapest, 1965. július 7. 
Kedves Ottó Ferenc! Mint már élôszóval elmondottuk, kérésére írásban is értesítjük, hogy 
József Attila-emlékek címû kéziratának kiadására sajnos nem vállalkozhatunk. A kortársi 
emlékezésekben természeténél, mûfajánál fogva sok a szubjektivitás, de az Ön kéziratában 
az emlékezô személy elôtérbe helyezése, sérelmeinek felsorolása, az önigazolás már oly 
fokú, hogy teljesen háttérbe szorul a költô: József Attila. Mivel folyóirataink az érdekesebb 
részeket amúgy is közölték, és ezeknek terjedelme csak vékony füzetnyi, ezért kötetben 

165 Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat ld. GVM A 2006.51.1-9. Ottó Ferenc minden levelet lemásolt 

gépírással, gyakran több példányban. Egyrészt azért, mert fontosnak tartotta, hogy ezek fennmaradjanak, 

megôrzôdjenek az utókornak, másrészt óvatosságból, félelembôl, mivel kétszer csukták börtönbe, többször 

tartottak nála házkutatást. A Gödöllôi Városi Múzeumban Ottó Ferenc hagyatékában nagyrészt ezek a 

másolt levelek találhatók meg. 

166 GVM A 2006.51.7.

167 GVM A 2006.51.3.

274 275

Interjú a Petôfi Irodalmi Múzeumban 1976-ban: 

Ottó Ferenc, Gellér Balázs, Merva Mária. 

Petôfi Irodalmi Múzeum Fotótár



talál megzenésítésre alkalmas darabot. Elküldte Kalevala-tanulmányát és megjelent ver-
sesköteteit Ottó Ferencnek, aki elég nyersen megírta véleményét a költônek: „A küldött 
Kalevala-kórus kitûnô vers, de megzenésítésre teljesen alkalmatlan. Mintha az Odisszeia 
egy énekét ajánlottad volna. Megesznek a mitológiai nevek! Ha a »szakálladról hull a 
hó« sor nálad háromszor jön, nálam (törvény szerint) kilencszer kellene megfordulni! 
Az egész szöveg rejtelmes-homályos, sôt zavaros. Se dalnak, se kórusnak nem jó. Még 
talán melodrámának…, de ki ír ma ilyesmit? Legjobb lenne szavalókórussal elôadatni a 
verset azon az esten. Akkor pompásan érvényesülne minden sor-ismétlôdés.”173

A költô, aki ekkor már csontsoványan a rimaszombati kórházban feküdt, három hó-
nappal a halála elôtt, megadóan azt válaszolta, hogy valószínûleg az a vers a legalkalma-
sabb a megzenésítésre, amelyet a költô nem szánt arra. Schiller sem gondolta volna, hogy 
Beethoven kórusmûvet ír az An die Freude-ból.174 

Weöres Sándort az 1940-es években ismerte meg, pár napot töltött nála Pécsett. Négy 
Weöres Sándor verskézirat van a zeneszerzô hagyatékában, ebbôl kettôt Ottó Ferencnek 
dedikált a költô, s a kéziratra ráírta Ottó, hogy „Ezt a két verset Weöres Sándor kérésem-
re sajátkezûleg másolta le és adta ajándékba a rózsadombi lakásán 1957. március 2-án 
este. OF.”175 

Ezenkívül még számos költô mûvét zenésítette meg: Balassi Bálint, Richard Billinger 
osztrák költô, Marta Cerny osztrák költônô, Christian Morgenstern osztrák költô, Simon 
Andor, Juhász Gyula, Keresztury Dezsô, Sík Sándor, Batsányi János, Kölcsey Ferenc egy-
egy versét.176 1936-ban a Nemzeti Színház megbízásából kísérôzenét írt Török Sándor Ko-
médiás címû színmûvéhez. 1959-ben Jékely Zoltán versére kantátát szerzett vegyeskarra 
és 17 ütôhangszerre Zsámbék romjai címmel.177 Keresztury Dezsôtôl is van két eredeti 
verskézirata Ottó Ferencnek. Az 1963-as Fohász címû verset a következô verses ajánlás-
sal dedikálta a költô: „Ottó Ferinek / szóljanak zengve e régi rímek, / keljen hozzá szép 
zene: / megkínzott lelkek üteme!” A Szt. Pál a szeretetrôl címû verse mellé pedig ezt írta: 

„Ottó Ferencnek hatvanadik születésnapjára a hatvanéves Keresztury Dezsô. 1964. okt.”178 
Zenei pályáját sikeresen kezdte Ottó Ferenc. Énekesként szerepelt a Budai Dalárdában, 

a Palestrina-kórusban és az Egyetemi énekkarokban. Karmûveit is itt adták elô. Részt 
vett a kórusok lengyelországi, skandináviai, németországi és olaszországi hangverseny 
körútján. 1937-ben Észak-Amerikába is eljutott.179 

1939. november 10-én az Operaház bemutatta a Nyirô József szövegére szerzett Júlia 

173 Ottó Ferenc levelezôlapja Gulyás Pálnak. Gödöllô, 1944. febr. 10. In. Szíj Rezsô, i. m. 659.

174 Gulyás Pál levelezôlapja Ottó Ferencnek. Rimaszombat, 1944. febr. 14. In: Szíj Rezsô, i. m. 659–660.

175 A verskéziratok GVM TD 2005.89.1-4. – Ld. még Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 90–91. 

176 Ottó Ferenc zenemûveinek jegyzéke (1928–1974). Kézirat. GVM A 2006.65.1. 

177 Ottó Ferenc életrajza. GVM A 2006.45.1. 3. 

178 GVM TD 2005.90.1-2. 

179 Ottó Ferenc életrajza. GVM A 2006.45.1. 

tekintettel arra, hogy ilyen munkára nem volna kedvem, a legôszintébb jóakarattal s 
minden sértôdöttség nélkül azt tanácsolom, hogy más munkatársat keressen. 

A szöveget túlságosan hosszúnak gondolom. Ha rövid lenne, ismétlésekre bô alka-
lom. De azt, éppúgy, mint a szakaszok esetleges felcserélését, szûkítését vagy tágítását 
Önnek jobban kell éreznie. Gondoltam, hogy még pár soros befejezôt is írok, de egy-
részt nem tudom, nem lesz-e így túl hosszú, másrészt egyelôre, ismétlem, minden ilyen 
természetû tehetségem kiapadt. 

Szívélyesen üdvözlöm
1932. május 31.

Illyés Gyula

Budapest I., Lenke u. 88. V. 2.

Az Aratónap címû kantátát 1941-ben mutatták be a Magyar Mûvelôdés Házában (a 
mai Erkel Színházban).170 „Nagy este volt. Ott volt Kodálytól József fhg. költô kollégától, 
bécsi kotta-kiadómtól az utolsó pesti zenei hiénákig mindenki. (…) A siker kirobbanó 
volt. (…) Sajnos Illyés Gyula nem jöhetett el. Idegösszeroppanásban feküdt és fekszik 
a Pajor szanatóriumban. »Nem fogadok« sipítozott valósággal felém, mikor beléptem 
hozzá a jegyekkel. Gellért Oszkár ült az ágyánál. Lent a kapuban nem jó híreket adtam át 
Illyésrôl Móricz Zsigának, akivel megelôzôleg egy félórát sétálgattam.”171 

Ottó Ferenc levelezett Gulyás Pállal (1899–1944) is, összesen 22 levelet, levelezôlapot 
váltottak, Budapest, Gödöllô és Debrecen között közlekedtek a levelek, de sajnos – aho-
gyan a levelezés feldolgozója, Szíj Rezsô megállapítja – „sikertelen próbálkozások doku-
mentuma ez a levelezés. Semmi sem valósult meg abból, amit a költô és a zeneszerzô 
közösen akart.”172 Személyesen sosem találkoztak. 

Kapcsolatuk úgy kezdôdött, hogy Ottó Ferenc elküldte a Debrecenben élô költônek 
Bartók Cantata profanájáról 1936-ban írott tanulmányát. Gulyás meghívta a zeneszerzôt 
Debrecenbe, hogy tartson elôadást a zenei élet kérdéseirôl az Ady Társaságban, amelynek 
akkor ô volt az elnöke. Többször kitûzték az elôadás idôpontját, de az sajnos nem jött lét-
re a háborús viszonyok, a társaság szûkös anyagi helyzete és szervezési nehézségek miatt. 
Gulyás Pál, aki figyelemmel kísérte az akkoriban aktívan szereplô Ottó Ferenc munkássá-
gát, különösen vers-megzenésítéseit, szerette volna, ha a zeneszerzô az ô versei között is 

170 Illyés Gyula levelét Ottó Ferenc másolatából közöljük, mert nincs meg az eredeti levél. Ottó Ferenc: 

József Attila-emlékek, i. h. 25–27. – Ld. még GVM A 2006.76.1-2. – Az Illyés Gyula szövegére írt kantáta 

partitúrája, 1940–1941. GVM TD 2006.28.1.

171 Ottó Ferenc levele Gulyás Pálnak. Gödöllô, 1941. Szilveszter. In.: Szíj Rezsô: Gulyás Pál és Ottó Fe-

renc kapcsolata. Debrecen, 1968. Klny. a Debreceni Déri Múzeum 1967. évi Évkönyvébôl. 648. 

172 Szíj Rezsô, i. m. 639.
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Életemnek pillanatnyilag igen fontos fordulata, hogy a nagy bécsi Universal-cég el-
vállalta operám képviseletét az egész német birodalom területére (108 operaház!) és 
két zenekari darabot rendelt meg nálam. (Ez a cég adta ki Bartók és Kodály mûveit is.) 
Most már könnyebb lesz mozognom és azt hiszem, hogy a „Júlia, szép leány” is fel fog 
támadni budapesti tetszhalálából! 

Maradtam Zsigabátyám ôszinte híve és nagyrabecsülôje 
 Ottó Ferenc

Bandit, Gyöngyit és Balázst
szeretettel üdvözlöm.184

Ezután a németektôl kapott ösztöndíjat a salzburgi Sommerakademie zenei tanfolya-
mára. Kóruskompozíciókat, orgonamûveket és József Attila-dalsorozatot írt. Mûveit kül-
földön is játszották. Zenekritikái, tanulmányai hazai és külföldi folyóiratokban jelentek 
meg. Teljesen Bartók és Kodály hatása alatt állt, az ô szellemiségük nyomta rá bélyegét 
a gondolkozására. Ezt bizonyítja a Bartók Béla a Cantata Profana tükrében címû tanul-
mánya, ami 1936-ban a Kéve Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Részletesen elemzi 
a kantáta szövegét. A román népballadát Bartók lefordíttatta Erdélyi József költôvel is 
(megjelent a Nyugatban, 1930. január), de végül saját fordítását használta fel. Ottó Fe-
renc összehasonlítja a kétféle fordítást, kimutatva, hogy Bartók zenei céljaihoz igazítva 
sokkal drámaibb fordítást készített, mint a költô. Kísérletet tesz arra, hogy megvédje 
Bartókot a soviniszták alaptalan vádjai ellen.185 

1941. június 6-án mutatták be Ottó Ferencnek a régi egyházi népénekek, az Ó-magyar 
Mária-siralom és Szent Lukács evangéliuma alapján összeállított Mária-siralom címû 
oratóriumát a Zenemûvészeti Fôiskola kistermében. (Szövegkönyvét sógora, Gellér Ká-
roly jelentette meg a Stádiumnál 1941-ben.) 

Ottó Ferenc modern zenei felfogását bizonyítja az az elôadás is, amelyet 1941-ben 
tartott a magyar zenei életrôl Gödöllôn a Közmûvelôdési Egyesület kultúrdélutánján, 
melyrôl a Gödöllôi Hírlapban jelent meg ismertetés. „Zeneéletünk ízlésrontó és kiirtandó 
rákfenéi Ottó szerint az ún. irredenta és más politikai nóták, az álmagyar egyházi és is-
kolai dalok és a tangóharmonikaláz. Ezzel szemben elsôrendûen magyar érdek és fontos: 
a tiszta és igazán magyar népdal felemelése. (…) Az ôsi népdalon alapszik Bartók Béla 
és Kodály Zoltán új magyar mûzenéje, ehhez kell nevelni a középosztály közönségét.”186 
1944. június 1-tôl év végéig az Országos Irodalmi és Mûvészeti Tanács zenei referensi 

184 Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattár M.100/1612

185 Könyvismertetés. Mûvészet, 1936. nov.-dec. – Bartók János ismertetése a könyvrôl a Gondolat 1936 

decemberi számában jelent meg. Fábián László: Ottó Ferenc: Bartók Béla a Cantata Profana tükrében. 

Magyar Kultúra, 1937. jan. 20. 

186 Ottó Ferenc elôadása a magyar zeneélet kérdéseirôl. Gödöllôi Hírlap, 1941. febr. 2. 3. 

szép leány címû kétfelvonásos operáját, melyet Bartók Bélának a felújított A fából fara-
gott királyfijával egy esten adtak elô. A bemutatón – Ottó Ferenc kérésére – Móricz Zsig-
mond is megjelent.180 Operabemutatója és a Zeneakadémián tartott szerzôi estje után 
állami ösztöndíjat kapott külföldre: 1939. november végétôl félévet a bécsi, majd félévet 
a berlini Collegium Hungaricumban töltött.181 Kodály Zoltán adott neki feladatot, amint 
az egy levelezôlap szövegébôl kiderül, egy 19. századi népdalgyûjtemény felkutatására 
és lemásolására kérte meg volt tanítványát, miközben a tanári kioktató hangnemet sem 
mellôzte: „Hogy az anyagot ’nagynak’ tartja, mutatja, mily keveset írt meg életében. 
Annak is technikája van, gyorsan és jól írni. Üdv. Kodály Z.”182 Berlinbôl 1940. május 
5-én levelet írt Móricz Zsigmondnak, akivel szintén jó kapcsolatban állt. 1939 ôszén 
Leányfalun volt Móricznál, és ott az író felolvasta neki Odisszeus címû darabját, melyet 
Ottó Ferenc szeretett volna megzenésíteni.183 A levélpapír jobb felsô sarkában Bessenyei 
György testôrírónak a bécsi Collegium Hungaricum elôcsarnokában álló szobráról ké-
szült fotó látható. 

Berlin, 1940. május 5.
Kedves Zsiga Bátyám!

Féléves bécsi tartózkodás után a miniszter engedélyével átköltöztem az itteni kollé-
giumba. Ösztöndíjas évem további hónapjait itt fogom eltölteni. 

Berlin? Amerikai tempójú város, ahol az éjjeli elsötétítésen és az élelmiszerjegyeken 
kívül semmi sem emlékeztet napjaink ôrjítô eseményeire. 

A napokban láttam a Deutsches Theaterben G. Hauptmann »Der Bogen des Odysseus«  
c. 5 felvonásos drámáját. Hauptmann színpadilag kitûnôen megcsinált darabjában 
egy totyakos Hamlet-alaknak ábrázolja Odisszeuszt, aki irgalmatlanul hosszú (né-
hol érdekes és költôi!) monológ-tócsák után szánja rá magát a kérôk megölésére. Hol 
van ez Zsiga bátyám felséges erejû, cselekvô, nôket félkézzel megtartó, színesen fiatal  
Odisszeuszától!

Újra meg újra felgyúl bennem az Odisszeusz-opera terve. Zsiga bátyám megkapó 
Odisszeusz-felolvasása a leányfalusi kúriában tavaly ôsszel mindenkor emlékezetemben 
marad. Pazar mû! Innen is még egyszer kérem, engedje át majdan nekem a kéziratot, 
mert én abból életem legjobb munkáját akarom megalkotni!

180 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 84. 

181 A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levele Ottó Ferencnek. Budapest, 1939. júl. 15. 

GVM TD 2006.109.1. – Ottó Ferenc útlevele. GVM TD 2005.74.1.

182 Kodály Zoltán levelezôlapja Ottó Ferencnek. Budapest, [1940] III. 29. A lap fotómásolata GVM 

A 2006.64.1-2.

183 Ottó Ferenc levele Gulyás Pálnak. Gödöllô, 1941. nov. 28. In.: Szíj Rezsô: Gulyás Pál és Ottó Ferenc 

kapcsolata. Debrecen, 1968. Klny. a Debreceni Déri Múzeum 1967. évi Évkönyvébôl. 646.

278 279



páva vagy nem szállott fel… Zeneéletünk áttekintése Kodály Zoltán 80. születésnapja 
alkalmából (1962), Magyar Aréna Nagyvázsonyban címû útleírása (1963) és Attika címû 
börtönelbeszélése miatt emeltek vádat ellene.195 

Elsô börtönbüntetése idején sok értelmiségivel ismerkedett meg a váci börtönben, 
többek között az 1956 után Nyugat-Európában kiadott Füveskert címû antológia költôi 
csoportjának tagjaival: Kárpáti Kamillal, Tóth Bálinttal, Gérecz Attilával. A Pálos him-
nuszt Gérecz Attila (1929–1956) írta a börtönben, és Ottó Ferenc ezt akarta megzenésíte-
ni. „Ottó Ferenc terhelt népi demokratikus államrendünkkel való szembenállása hosszú 
évekre visszavezethetô – olvashatjuk a vádiratban. – Még 1955-ben, amikor börtönbün-
tetését töltötte, Gérecz Attila által írt »Pálos himnusz«-ához hozzájutott, melyet még 
ugyanabban az évben megzenésített. Szabadulása után megírta a »Pálos Himnusz« tör-
ténetét, amelyet német nyelvre is lefordított. A továbbiakban csak az alkalomra várt, hogy 
a Pálos Himnuszt külföldre juttassa. A késôbbiek során erre lehetôsége is nyílott. 1964 
decemberében Lengyelországba utazott (…) Ezenkívül Magyarországon is megmutat-
ta mûvét néhány ismerôsének. A Pálos Himnusz szövege hazánk »siralmas« állapotáról 
szól. A nép »szegénységben és rabságban« él, sokan fegyver helyett »keresztet« hordanak, 
s több ilyen kitételt tartalmaz. Az utolsó versszak pedig ellenforradalmi felhívást takar. 
Ez a következôket tartalmazza:

»S barlang ölén cellák sötét
mélyén, fények gyulnak…
hívd egybe, ki hív és magyar,
hívd, ki sebbel ékes. 
Gyôzni fog, ki hinni akar,
S áldozatra képes…«”196

Elôször két évre ítélték, majd egy évre mérsékelték az ítéletet, és büntetésének egyhar-
madát elengedték, 1966. november 1-jén szabadult a gyûjtôfogházból.197 Az Attika címû 
elbeszélésében megírta fogva tartásának élményeit a Margit-körúti fogházban. Az 1960-
as évek elején szerette volna publikálni a Jelenkorban, az akkori szerkesztô, Tüskés Tibor 
azonban nem merte lehozni a szöveget. Majd a Polisz címû folyóirat 2002. április-májusi 
számban felhívást tett közzé Tüskés Tibor, hogy vajon hová lett ez a kézirat és egyáltalán 
Ottó Ferenc hagyatéka.198 Szerencsére megvan a hagyaték, közgyûjteménybe került, és 
még sokféle szempont szerint feldolgozható lesz a jövôben.

Egyházzenei esteket rendezett budapesti és vidéki templomokban. Amerikában, Len-

195 Ottó Ferenc életrajza. GVM A 2006.45.1. 

196 Ottó Ferenc 2. politikai perének vádirata. GVM TD 2006.111.1-5. 

197 Ottó Ferenc életrajza. GVM A 2006.45.1. 

198 Tüskés Tibor: Szerkesztôségi felhívás. Feljegyzés Ottó Ferencrôl. Polisz, 2002. ápr.–máj. 103–104.  

Ld. még Tüskés Tibor és G. Merva Mária levelezését ebben az ügyben. GVM A 2006.57.1-3.

teendôivel bízták meg havi 300 pengô tiszteletdíjjal.187 Nemsokára azonban behívták ka-
tonának. Már 1942-ben is volt katona, utászként szolgált fél évig. Aztán 1944-ben a német 
megszállás után hívták be ismét, légvédelmi tüzérnek képezték át.188 1945 májusában 
amerikai hadifogságba esett, ahonnan 1946 márciusában került haza. Mivel a Horthy-
rendszerben bemutatták az operáját, német nyelvterületen volt ösztöndíjas, sikereket ért 
el, ezért 1945 után gyanús személy lett.

1949-ben hûtlenségi perbe keveredett, s ezért a Katonai Bíróság életfogytiglani fegy-
házra ítélte. 1949 októberében a késôbbi író, Berkesi András, akkor a Katonapolitikai Osz-
tály munkatársa, hallgatta ki Ottó Ferencet.189 Hét évet ült Vácon. Ügyét felülvizsgálták 
és az ártatlanul elítélt mûvészt szabadon bocsátották 1956 augusztusában. Vácott a bör-
tönben engedéllyel dolgozhatott, több mûvet szerzett ott, pl. a Numi-numi címû zsidó 
altatódalt.190 Mivel a lakását is elkobozták, szabadulása után húgának gödöllôi házában 
talált otthonra. Kodály Zoltán is támogatta, ezt bizonyítja az a csekk is, ami megmaradt a 
hagyatékban: 1958 júniusában Kodály 3 000 forintot adott fel Ottó Ferenc részére. Azért 
adott kölcsönt a mester, hogy volt tanítványa lefényképeztethesse a Magyar Bacchus 
címû egyfelvonásos vígoperájának partitúráját és zongorakivonatát, mivel külföldi pályá-
zatra szerette volna elküldeni mûvét Ottó Ferenc.191 Kodály autográf nyilatkozatot adott 
Ottó Ferencnek külföldi útja támogatására: „Kívánatosnak tartom, hogy Ottó Ferenc 
mûve bécsi bemutatóján jelen legyen, amint általában mûvészeink nagyon rászorulnak 
külföldi tapasztalatok szerzésére. 1957. márc. 10. Kodály Zoltán. 1964. febr. 7-én ugyanez 
a nézetem. Kodály Zoltán.”192 

Lassan tért vissza a zenei életbe. A Zenemûkiadó Vállalat 1959-ben füzet formájá-
ban kiadta Három dal énekhangra, zongorakísérettel József Attila verseire címmel Ottó 
Ferenc három József Attila-versmegzenésítését: Lassan, tûnôdve, Füst, Altató.193 1960-
tól a Zenei Alap alkotói támogatásban részesítette. 1965-ben a budapesti Filharmónia 
szerzôi estet készült rendezni ütô-és fanfármûveibôl, valamint dalaiból. A már plakáto-
kon is meghirdetett hangversenyt politikai okokból lefújták.194 Államellenes izgatás vád-
jával 1966. február 1-jén ismét letartóztatták. A Pálos himnusz (1955), a Felszállott a 

187 GVM TD 2006.110.1-2.

188 Ottó Ferenc: József Attila-emlékek, i. h. 89., 91. – Ottó Ferenc képeslapja Gellér Károlynénak.  

Királyhelmec, 1944. X. 2. PIM Kézirattár V.4725/276.

189 Ottó Ferenc feljegyzése. GVM A 2006. 60.2.

190 Ottó Ferencnek a börtönben (1949–1956) szerzett mûvei. GVM TD 2006.27.1-6. – A Numi-numi c. 

altatódal feldolgozásának története. GVM TD 2006.26.1-5. – Az elítélésével kapcsolatos dokumentumokat 

ld. GVM A 2006.68.1-4. 

191 A csekk fotómásolata GVM A 2006.64.3.

192 GVM TD 2005.87.1.

193 GVM TD 2005.80.1.

194 Ottó Ferenc 1965. április 5-ére hirdetett szerzôi estjének plakátját ld. GVM TD 2005.68.1.
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miszert vásárolni magának a siralomházban. Zs. ügyvéd vendégelte meg hát az utolsó 
12 napon. Anti csak kenyeret, zsírt és cukrot kért, s kapott is bôven. Hogy a melegben 
olvadó zsír szét ne folyjon, Anti az egyik kenyér oldalát vájta ki, s oda kente be a zsírt 
a papírból, mint valami tartóba. A 13. napon Zs. ügyvédet kivégezték, de Antit, anélkül, 
hogy Sz. ôrmester felvitte volna az ügyészhez, ide a 94-esbe kísérte. A lépcsôn felfelé me-
net még vígasztalta is: „Na látja Anti, még a siralomházban sem kell megijedni… Látja, 
látja!..” Maga Sz. ôrmester is meg volt egy kissé hatva. Antit a zárkában nagy örömmel 
fogadták, s a legjobb helyre tették. Boldogan kínálta társait a vekni sarkából megkent 
zsíros kenyérrel. Elmondta, hogy szabadulása után Svájcba szeretne menni arra a hí-
res vendéglátóipari akadémiára… Azután muzsikálni is szeretne, mert a családban 22 
zenész van… Le vannak fényképezve a hangszereikkel… Anti kürtöt fújt… Délután 
már hangjegyeket rajzolt szöggel az ágyvasra… De reggel korán váratlanul nyílt az ajtó. 
Sz.ôrmester hívta ôt rekedt hangon: „Anti! Szedje gyorsan a cuccát, és jöjjön!” Anti elsá-
padt, s csak annyit mondott a mellette állóknak: „Tudtam, hogy valami nem stimmel…” 
Aztán összeszedte maradék kenyerét, zsírját és cukrát, s kiment a zárkából. Félórával 
késôbb beteljesedett az ô sorsa is. Az ügyészségen elhányták az iratait. Csak akamikor 
a kivégzési jelentést kellett volna aznap felterjeszteni, vették észre a mulasztást…  
A 94-es zárka elôtt gondolatban áldoztam Anti emlékének.

Lefelé haladtam a lépcsôn. Nem számoltam a fokokat, mint tíz évvel ezelôtt szokásom 
volt a rabságban. Az egyik ablakból megpillantottam a „Margit” attikájának a sarkát, s V. 
épitészbarátomra gondoltam, akit nemrég kérdeztem meg az attika mibenléte és törté-
nete felôl. A Nemzeti Múzeum mögött találkoztunk. Éppen vastag piros sálját igazította, 
amikor megszólítottam.

– Az Attika?. . Díszfalazat az épület tetején… Látod, a Nemzeti Múzeum hátsó hom-
lokzatának ormán is az van.. Ez egészen sima, klasszikus… Amott a Festetich-palotán 
a magas tetôt fedi el… Sokféle épitészeti megoldása van… A Festetich-palota tetején 
apró oszlopokkal van kombinálva… Ha erkély szélén áll az attika, mint itt a még romok-
ban álló Károlyi-palotán, a régi olasz követségen, akkor már korlátnak nevezik… Igen, 
a római diadalív nem más, mint egyetlen boltív, fölötte attikával… Erre írták rá a had-
vezér sokszor kétes dicsôségét, azt a részt, ami a diadalív felületére már nem fért rá…  
Volt hadvezér, aki az attikára hatalmas bronzbetûkkel az „Instinctu Divinitatis” kifeje-
zést is felíratta, ami azt jelentette, hogy az „Istenség sugallatára” vitte végbe hôsi tette-
it… Voltak hadvezérek, akik, hogy diadalívet kaphassanak a szenátustól és diadalmenetet 
tarthassanak véres háborúkat vívtak keleten, Afrikában és Hispániában. Népeket írtottak 
ki, ezer, meg ezer hadifoglyot hurcoltak Rómába, hogy ezekkel a diadalmenetüket még 
méltóságosabbá tegyék… A szenátus végre is megsokalta és betiltotta ezeket a véres  
diadalmeneteket…. Hát ilyen emlékeket ôriz az attika…

Ottó Ferenc:  Attika (Madzagosok)
Elbeszélés, 1963.
Kézirat GVM A 2006.46.1.

gyelországban, Németországban, a Vatikánban is elôadták mûveit, miközben itthon gyak-
ran elutasításban részesült. Útlevélkérelmét folyamatosan visszautasították.199 Hetven-
évesen is tele volt zenei tervekkel, melyeknek az 1976-ban bekövetkezett halál vetett vé-
get. Zenei és irodalmi hagyatékát unokahúga, Petényi Jánosné Gellér Zsuzsa ajándékozta 
a Gödöllôi Városi Múzeumnak 2002-ben. 

Fontosabb irodalmi mûvei:

 · Az új magyar zene kialakulása. Írtam Vácott az Országos Börtön magánzárka-osztályán 
1955-ben rabságom hatodik évében. (GVM A 2006.48.1.)

 · Bartók Béla a Cantata Profana tükrében. Tanulmány. Bp., 1936. Kéve 

 · Kodály. Tanulmány Kodály születésének 60. évfordulóján. Klny. a Sorsunk (Pécs) 1942. 
szeptemberi számából.

 · József Attila-emlékek. 1961. Kézirat. (GVM A 2006.54.1.)

 · Szij Rezsô: Ottó Ferenc és Gulyás Pál kapcsolata. (1936–1944) A Déri Múzeum 
Évkönyve. Debrecen, 1967.

 · Fölszállott a páva vagy nem szállott fel?… Emlékirat Kodály 80. születésnapja 
alkalmából. Kézirat. Bírói ítélet alapján elkobozva 1966-ban.

 · Attika. Elbeszélés. Kézirat. Bírói ítélet alapján elkobozva 1966-ban. (Ottó Ferenc 
feljegyzése. GVM A 2006.65.1.)

Szôcs Géza Az elveszített opera címmel egy darabot kezdett el írni, melyet „Ottó Fe-
renc, Cziffra György, Bajomi Mihály és – különös tekintettel Arthur Koestler regényére 
is – Forbáth László emlékének” szentelt. A befejezetlen darab egy zeneszerzôrôl szól, aki 
a börtönben fejben ír egy operát és cellatársait tanítja be a szerepekre, illetve zenekari 
szólamokra. Amikor kiszabadul a börtönbôl, ô maga elfelejti a darabot, nem tudja össze-
rakni ismét és a hóhértól próbálja megtudni, hogy kivégzett csellatársai nem énekeltek-e 
valamit a kivégzésük elôtt.200 

SZEMELVÉNY

Befordultam a folyosó végén, s csak a 94-es zárka elôtt álltam már meg, bár sohasem 
laktam benne. Késôbbi beszélgetésekbôl tudtam meg, hogy ide hozták fel Antit a si-
ralomházból a kivégzés reggelén, ahol akkor csak ketten várták az életet vagy halált: 
Anti, a szegény közlegény és Zs. a gazdag pesti ügyvéd, aki visszautasította a kegyelmet. 
Antinak, aki különben pincérnek készült, semmi pénze nem volt, így nem tudott élel-

199 Az ezzel kapcsolatos levelezést ld. GVM A 2006.69.1-7.

200 Szôcs Géza: Az elveszített opera. Bárka, 2005. 5. sz. 17–20.
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és Dálnoki Miklós Béla miniszter-
elnök kinevezte a Magyar Vörös-
kereszt fôtitkárává. Emlékiratot 
állított össze másokkal együtt a 
fogolytáborok helyzetérôl a Nem-
zetközi Vöröskereszt részére és ezt 
a dokumentumot néhány semleges 
ország követségének is megküld-
ték. Ezért a tettéért szovjetellenes 
tevékenység és kémkedés vádjával 
elítélte a szovjet hadbíróság öt év 
kényszermunkára és örökös szi-
bériai számûzetésre. Kényszerbôl 
tizenöt évet töltött a Szovjetunióban. Az embertôl keletre címû könyvében írja meg szi-
bériai élményeit. Szibériában házasságot kötött egy orosz özvegyasszonnyal, Valentina 
Mihajlovnával. 

Hosszú idô után 1959-ben látogathatott elôször haza, majd 1960-ban orosz felesé-
gével együtt végleg hazatelepült. Volt újságíró kollégái segítették, kapott egy lakótelepi 
lakást a fôvárosban és állást az Ország-Világ címû képes hetilapnál. Az orosz asszony 
három év múlva visszaköltözött a Szovjetunióba, elváltak, majd a lapnál is megszûnt Gá-
bor Áron állása. Ezek után az Országos Erdészeti Fôigazgatóságnál sajtófônök lett, majd 
traktoros a visegrádi erdôgazdaságnál, de ott is fölmondtak neki. 

Ekkor úgy döntött, hogy elhagyja az országot. 1965-ben házasságot kötött Müller 
Emmyvel, együtt Nyugatra szöktek, Münchenben telepedtek le, politikai menedékjogot 
kaptak. Az író 54 évesen kezdett új életet Németországban. A Nemzetôr címû münche-
ni lapnál rendszeresen publikált. Egy gyárban raktári munkás lett, ez volt a fix állása, 
délelôtt fizikai munkásként dolgozott, délután írt. Könyvei saját kiadásában jelentek meg, 
barátok, ismerôsök megelôlegezték rá a pénzt, aztán irodalmi esteken népszerûsítette és 
árulta a könyvet, s az eladásból származó bevételekbôl fizette vissza a kölcsönöket. 1968-
ban feladta a raktárosi állást, már csak a felesége keresete volt a biztos jövedelem, ô az 
újságcikkekbôl és az eladott könyvekbôl élt. 

Külföldi felolvasó utakat tett Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Belgiumban, 
Svédországban, Kanadában (a torontói elôadást Wass Albert konferálta be), az Amerikai 
Egyesült Államokban. Ekkoriban jelentek meg Nyugaton Szolzsenyicin elsô könyvei is, 
nagy könyvkiadóknál, és ez nagy konkurrenciát jelentett Gábor Áronnak. San Francisco 
kedvelt állomáshelye volt Gábor Áronnak, mivel itt élt Baur István, aki az író iskolatársa 
volt a gödöllôi Minorita Gimnáziumban. A háború után elôször Argentinába emigrált, 
majd átköltözött San Franciscoba. Ékszer- és drágakôkereskedéssel foglalkozott, és hosz-
szú évekig ô volt a helyi egyesület titkára, így az ottani Magyar Ház egyik vezetôje is. Vál-
lalta Gábor Áron könyveinek terjesztését jutalék ellenében. 1978-ban jelent meg Túlélés 
címû könyve, ami a Kádár-korszak értelmiségének szatirikus ábrázolása az 1960–1965 

Gábor áron (1911–1982) 
író, újságíró

Az ágyúöntô székely Gábor Áron öccsének, Gábor Imrének 
az unokája. Az író Kaposváron született, mert édesapját, 
Gábor Mátyást fiatal bíróként ebbe a városba helyezték. 
Az édesapa 1920-ban nyugdíjba ment, és ekkor a fôváros 
közeli Gödöllôn, pontosabban Máriabesnyôn vásárolt há-
zat a Damjanich utca 19. szám alatt. A négyszobás háznak 
fából faragott tornáca és oromfala is volt, mint az erdélyi 
házaknak. Ma már lebontották ezt a házat és újat építet-
tek a helyére. A család az édesanya berettyóújfalui 200 hold 
földjének a jövedelmébôl és az édesapa nyugdíjából élt 
meglehetôsen jómódban. A rokonságban neves emberek 
találhatóak, akikkel tartották a kapcsolatot: a Petôfi-kutató 
Dienes András (1904–1962), a Statisztikai Hivatalt alapító 
Fényes Elek (1807–1876).

Gábor Áron a legkisebb gyermek volt a családban, s mint késôn jött gyermek a szülôk 
kedvence. Az elemi iskolát még Kaposváron kezdte, majd Gödöllôn folytatta, ahol a Mino-
rita Gimnáziumban tanult. Jó eredménnyel végezte iskolai tanulmányait, mellette spor-
tolt, futballozott és teniszezett. A családi krónika szerint egyszer megverte teniszben a 
kastélyban nyaraló fiatalabb Horthy-fiút, aki annyira zokon vette a vereséget, hogy nem 
is fogott kezet a nyertessel, maga a kormányzó, Horthy Miklós pótolta ezt a gesztust. 
Gyakran ministrált a máriabesnyôi templomban. Testvérei, Ernô külföldön élt, Párizsban, 
majd Velencében, Karola nôvére Braziliába vándorolt ki, Lívia nôvére itthon ment férjhez, 
és a máriabesnyôi házban lakott. 

1929-ben érettségizett,201 majd apja példáját követve a jogi karra iratkozott be a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen.202 Az egyetem elvégzése után újságíró lett. A 8 órai 
újsághoz került. Sostay Tekla Etel szobrász, grafikus volt az elsô felesége. A fronton ha-
ditudósítói szolgálatot látott el. 

1944-ben zsidókat bújtatott a gödöllôi házában. A szülôk halála után Gábor Áron egyik 
nôvére, Lívia maradt a gödöllôi házban, az ô gondjaira bízta a zsidóüldözések idején pél-
dául Fleischmann Évát és fiát, akivel aztán 1971-ben Rio de Janeiróban találkozott ismét. 

1944 decemberében a debreceni ideiglenes kormánynak ajánlotta fel a szolgálatait, 

201 A Gödöllôi Kir. Kath. Reálgimnázium Értesítôje az 1928–29. iskolai évrôl. Közzéteszi: Piroska Dezsô 

m. igazgató. (A Minorita Gimnázium neve 1919 után megváltozott.) Gábor Áron „jól érett” és a „választott 

életpálya: jogi”. 

202 Gábor Áron jogi diplomáját ld. A GVM TD 2002.2.1.
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Gábor Áronék háza a Damjanich utcában



„A »fiatal úr« mindig úgy lépett az életébe, hogy a másik ember a legbizalmasabb pil-
lanatokban sem tudta áttörni miatta a társadalmi korlátokat. Annus, az életpiros palóc 
szolgáló is úgy mondta a máriabesnyôi villa fáskamrájában, ne vácákuljon, fiatal úr…  
Ne vácákuljon már annyit, fiatal úr…, de mindig tisztelettel. A társadalmi felsôbbség 
elismerése sohasem maradt el.” (73–74.)

„Csak az a kérdés, hogy történelmünk melyik értelmezésénél kezdjük. Annál, amit 
a gödöllôi római katolikus gimnáziumban tanítottak, amit te Berlinben gyûjtöttél  
össze…” (111.)

 „Máriabesnyôn nôtt fel, Gödöllôn járt gimnáziumba, nyáron a pesti úri gyerekekkel 
teniszezett, ôsszel, tavasszal a gödöllôi iparoskör csapatában futballozott, télen a besnyôi 
srácokkal fát lopott a királyi uradalom erdejébôl. Hiteles? A csendôrségi jegyzôkönyv 
mondja, amelyben méltóságos papája állt jót, hogy többet nem rosszalkodik. A dosszié-
ban lapozott – jogot végzett Pesten és a Székely Egyetemi és Fôiskolai Hallgatók Egyesü-
letének volt a tagja.” (163–164.)

„A Polgár is utazási lázat kapott. A presszóban lelkesen magyarázta Kicsi Editnek: 
mi nem megyünk Osztrákba, Olaszba, Franciába, mi itthon Magyarban maradunk és 
»ismerd meg hazádat« köröket teszünk. A kiskör egynapos. Gödöllôn a premontrei 
gimnáziumnál – Kicsi Edit helyesbített, a mezôgazdasági népfôiskolánál – mindegy, a 
mezôgazdasági… Edit felemelte a kezét…, egyáltalán nem mindegy. Az »ismerd meg 
hazánkat«-programban az is benne van, hogy miért nem mindegy. De… menjünk tovább. 
A koronauradalmi legelôknél felmegyünk a Kôugró hegyre. Gyermekkorom Himalájára 
és megmutatom… Stop. A koronauradalmi legelôt felosztották. Fele az isaszegi, fele a 
valkói szövetkezetbe került, de azért mutasd meg… mit is mutatsz meg? Azt a vízmosást, 
ahol eltörtem az elsô sílécemet és a vállamat. A síléc nagyon fájt… Innen a valkói vadász-
ház negyed óra. Ott a vén tölgyfa, ahol László bácsi, az öreg vadorzó kilôtte Ferenc Jóska 
»beetetett« vadkanját. 

Kicsi Edit nem tûrt hibapontot a programban. Nem hallottam a vén tölgyfáról, az 
öreg László bácsiról, csak azt tudom, hogy a tizenöt perc legkevesebb másfél óra, … a 
világhírû Hermannak is. Épp a múltkor írtuk meg, hogy ez a szakasz az utolsó háborús 
emlék. Most is olyan, ahogy a tankok hagyták, képzelheted… Haraso… Ne beszélj oro-
szul, mert sehová sem megyek veled… Rendben van, mondjuk egy óra az egész. Leg-
alább elmesélem, hogy lettem autóbuszsofôr. Hát nem tudod? Tizennégy éves voltam. 
Odervaldék rozzant Fordja járt Gödöllô és Valkó között, Tibor pedig az osztálytársam volt. 
Ha lyukas órát csináltunk a gimiben, felültünk a buszra. Horváth úrnak, a vezetônek 
fizettünk egy fröccsöt és átvettük a volánt. Sejted, hogy örültek az utasok.” (240–241.)

Túlélés. Los Angeles-München-Sydney, 1978. 

közötti idôszakban. A kiadás és terjesztés a nagy amerikai és német kiadóknál sohasem 
sikerült. Alexander Szolzsenyicin 1974-tôl már személyesen is jelen volt a nyugati irodal-
mi életben, s nagyobb érdeklôdést keltett, mint Gábor Áron. 

Magyarországra 1982 ôszén – 71 éves korában – utazott utoljára. A gödöllôi ház a 
szülôk rendelkezése szerint Gábor Áron tulajdona volt, de budapesti letelepedése után 
csak nyaranta, vendégként járt Gödöllôn. Lívia nôvére lakott a házban férjével és fiával. 
Nôvére 1950-ben meghalt, ezután a házat a sógor kezelte 1981-ben bekövetkezett halá-
láig. Ezután Gábor Áronnak mint tulajdonosnak kellett döntenie a ház további sorsáról, 
ezért utazott haza 1982-ben. Megrázó élmény volt 17 év után újra látni a szülôi házat, 
nagy tervei voltak, fel akarta újítani a házat, esetleges hosszabb tartózkodásra is gondolva. 
Mindez azonban már nem vált valóra, mert 1982. december 28-án 71 éves korában meg-
halt. Sírja a máriabesnyôi temetôben található.203

SZEMELVÉNY

A Polgár az író, a beszélgetôtárs egy szovjet elvtárs, aki Magyarországon dolgozott. 
„Egy máriabesnyôi kirándulás után váratlanul azt kérdezte, mit tartanak róla, akikkel 

együtt fröccsöztek? A jóhangú suszter, a féllábú vasesztergályos, a barátaid, akikkel vala-
mikor együtt futballoztál. Befogadnának, ha Máriabesnyôn élnék és közöttük dolgoznék? 
A Polgár elôször félreértette a kérdést. Azt mondták… közvetlen, kedélyes ember vagy 
és orosz létedre egész jól beszélsz magyarul. Hogy befogadnának-e? Nem tudom. Sok 
mindentôl függ. Például? Emlékszel a magas, szôke férfire, kockás ingben az asztal végén 
ült? Igen… Az apja orosz. Hadifogolyként került 1915-ben Magyarországra. Befogadták, 
pedig nevet sem változtatott, haláláig Kazakov maradt. És a fia? Amikor vitézzé avat-
ták a második világháborúban, Kozákra magyarosított. Csendôr volt, ma hentes. Harcolt 
1956-ban? Nem hiszem, visszavonulva él. Azon is csodálkozom, hogy ott volt velünk a 
kocsmában.” (33.) 

 „Akkor látta elôször nagyszülei házát, amikor a fiatal járásbíróból nyugdíjas táb-
labíró lett és a bihari felesége mellé költözött a temetôbe. Messze a háromszéki falu-
tól, tizenöt testvérétôl és messze a peres berettyószentmártoni háztól, a Pest megyei 
Máriabesnyôn.” (57.)

203 Hajek Hubert: Volt még egy Gábor Áron. Kézirat, 2003. GVM A 2005. Hajek Hubert Gábor Áron 

unokaöccse, Lívia nevû nôvérének a fia, aki Németországban, Münchenben él. Köszönöm neki, hogy a 

Gödöllôi Városi Múzeum rendelkezésére bocsátotta a nagybátyjával kapcsolatos emlékezését és egyéb do-

kumentumokat. 
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Mint régi lantosok dalolása kietlen ôszi éjszakákon
vagy mint a lassú, méla zsoltár komoly pompájú ünnepen,
úgy zeng az ajkamról az ének és kitárt karral esdünk égig,
hercegek Hercege, Hozzád!

A második versszakban mintha Vörösmarty Mihály elkeseredettsége jelenne meg: 

Ôsz van a világban. Dühödt erôvel rikoltoz az orkán,
korai fagyok dermesztenek és vigasztalan, sötét az égbolt,
szennyes árral hömpölyög az élet és belehull a tisztaság, a szépség,
mint halott virág az ucca sarába.

Viszont a dacos elhatározások: „tavaszba borítjuk a világot”, a magabiztos kijelenté-
sek: „Mi tavasznak jöttünk az ôszbe, mi hajnalnak jöttünk az éjbe, / nekünk vezér kell…” 
Ady verseinek ismeretét sejtetik. Tagja volt a Máriakongregációnak is, s búcsúzóul a 
kongreganistáknak is írt egy disztichont:

Hû fiaid hozzád fordulnak Szûz Anya esdôn,
Védve vezesd ôket életük útjain át.

Kálmán herceg és Erzsébet asszony címû verseit megzenésítette Resch Mihály, az 
iskola énektanára.206

206 Premontrei Értesítô 1930–1931. 

rónay György (1913–1978) 
költô, mûfordító, szerkesztô

Második osztályos gimnazista korától volt a gödöllôi premont-
rei gimnázium tanulója: 1924-tôl 1931-ig. A 2. osztálytól a 7. 
osztályig Oszvald Arisztid volt az osztályfônöke, az utolsó év-
ben pedig Hermann Egyed. Mindvégig a konviktus lakója volt. 
Másodikban osztálytársa volt Séfeddin Sevket,204 negyediktôl 
pedig Windischgrätz Vince herceg. 

Jó tanuló volt, csak egy-két tantárgyból volt kettese, az ösz-
szes többibôl egyes osztályzatokat kapott. Harmadik osztály-
ban kezdte el rendkívüli tárgyként tanulni a francia nyelvet. 
Majd az érettségi után francia-magyar szakos tanárként vég-
zett a Bölcsészkaron. Érdekes, hogy ô, aki késôbb oly sokat 

fordított franciából, a francia irodalom jeles tolmácsolója és hazai megismertetôje volt, 
és ezért francia kitüntetést is kapott, itt a premontrei gimiben szerezte meg ehhez az 
alapokat, mondjuk franciából végig 2-ese volt. 

Aktívan részt vett az iskola életében, sok közösségi feladatot vállalt. Az 1925–1926. évi 
iskolai értesítô a Jutalmazottak rovatban beszámol arról, hogy „N. N. nyugalmazott táb-
labíró Rónay György III. B. o. tanulónak egy ezüst serleget adott az iskolai ünnepélyeken 
való lelkes szerepléséért…” Az 1928–1929-es tanévben október 6-án délután az ifjúság 
Isaszegre ment, ahol a honvédszobornál Rónay György VI. osztályos tanuló „beszélt lel-
kesen a magyar mártírokról”. Március 15-én pedig ô tartotta az ünnepi beszédet, mely-
ben „korát meghaladó mély és bölcs gondolatokat tárt fel iskolatársai elôtt”.205 Késôbb 
már az intézet neves poétájaként emlegették. Az 1930–1931-es Premontrei Értesítô teljes 
egészében közli egyik versét, ami az 1930. december 8-i iskolai ünnepségen hangzott el. 
A költô e zsengéit természetesen nem vette be késôbbi köteteibe, de ezek mindenképpen 
tanulságosak olyan szempontból, hogy milyen olvasmányélmények hatása tükrözôdik az 
egyéni alkotáson. A Szent Imre herceghez címû vers intonálása Arany János Toldijára 
emlékeztet:

204 Séfeddin Sevket Tibor bej (1913-) erdélyi író, újságíró. (A Premontrei Értesítô 1924–1925 „Szefeddin 

Sefket”-nek írja a nevét.) Kolozsváron élt, de cikkei miatt kiutasították Romániából. Budapesten végzett 

jogot. 1943-ban a Kalotaszegi madonna címû regényébôl készült filmmel sikert aratott. A háború után 

Kairóban telepedett le és sikeres filmforgatókönyvíró és filmrendezô lett Seif el din Chaw khat néven. 

205 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllôi Reálgimnáziumának, Szent Norbert Nevelôintézetének 

és Teológiai Fôiskolájának Értesítôje (a továbbiakban Premontrei Értesítô) 1928–1929. Iskolai ünnepélyek 

c. fejezet.
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Rónay György (1913–1978)  

diák korában

Rónay György 

a Premontrei Gimnáziumban



Fontos tanára volt Hermann Egyed (1895–1970) történész, aki 1929-tôl 1940-ig volt a 
premontrei rend gödöllôi Hittudományi Fôiskolájának a tanára, de nemcsak a papképzés-
ben vett részt, hanem a középiskolai diákokat is tanította. Rónay Györgynek 1930–1931-
ben, az érettségi évében ô volt az osztályfônöke. Egyénisége nagy hatással volt rá, amint 
azt a hozzá írott verse is bizonyítja:

IN MEMORIAM
Hermann Egyed emlékének
 
A félig apátlan ifjú évek hátterében
még mindig ez az óriási arc
s kissé dülledt világos szemekkel
s a gallérból kibuggyanó tokával –

még most is mikor semmi kutyahûség
nem éri már el.

 *

Ezek a régnincs fészkek
egy emlékbeli erdô fáin
holtunkig élô holtig bátorító
melegükkel a sejtjeinkben.

 *

Szemközt az üres éjszakával
Szembe a láthatatlan széllel

Sehonnan sehova fúj

Sósan szivárgó patakokkal
kôarcom árkaiban.

1971 április208

Meghatározóak voltak életében a gödöllôi évek. Fia, az irodalomtörténész Rónay Lász-
ló is meleg szeretettel ír a gödöllôi premontreiekrôl, neki is személyes jó ismerôse volt 
édesapja összes tanára. Késôbb is tudtak egymásról, Rónay György visszajárt a gimnázi-
umba, Zimándi Pius szinte családtag volt Rónayéknál a rend feloszlatása után is.209 Rónay 

208 Megjelent: Rónay György: Mérleg. Válogatott versek 1931–1972. Bp. 1974. 431.

209 Rónay László: A nagy utazás, Egy régi karácsony. Jegyzet a hétrôl. Új Ember, 1991. december 22–29. 

Az iskolai sporttevékenységbôl is kivette a részét. Késôbb így emlékezett erre A nagy 
staféta címû versében: 

Késôbb atletizáltam. Tûrhetô távolugró
voltam, és a legjobbak egyike a százas
gyorsfutásban, több érem birtokosa, versenyek
gyôztese, valamint az iskolai négyszer
százas staféta kezdô tagja, szépreményû
sprinter. A nagy staféta! Máig ôrzök egy
fényképet, alighanem harmincból. Verseny után
(megnyertük) ott állunk összekarolva, fekete
klottnadrágban, fehér trikóban, a gödöllei
futballpályán, nem messze a tizenhatos
sarkától, háttérben (háló nélkül) a kapu, és
azon is túl a fák. Igen bizony, a nagy staféta:
Tábori, Gyene, Fabinyi meg én, kezemben
a bottal, pályafutásunk és diadalmas
sikereink csúcsán, egy soha többé vissza nem
térô nagy pillanatban, a járási verseny után.
Mert aztán föloszlottunk. Lassan meglazult
a tréningfegyelem, jött az érettségi, miegymás,
meg a fiatalabbak, s mi kiöregedtünk.
Ki fut még közülünk? A háttérben a fák
nyilván kipusztultak azóta, s meglehet, a pálya
helyén is házak állnak. Ámbár néha mintha
dobogást hallanék, a régi, gyors, futócipôs
lábakét a salakon, és a régi szívekét,

olykor kihagyva már, meg légszomjasan fújtató
tüdôk zihálását, mintha a régi, nagy staféta
mégegyszer megmutatná… Csak nem mielôtt
ezt a nevetséges fényképet is
unottan a szemétbe dobják?207

1931-ben érettségizett jelesen. Ez volt az 1924-ben indult gimnázium elsô érettségizô 
osztálya. A július 1-jén tartott szóbeli érettségi vizsgát személyes jelenlétével tüntette ki 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter. Rónay György a gödöllôi mûvésztelep egyik tagjá-
nak, Remsey Jenô Györgynek a Tûzrakó címû verseskötetét kapta ajándékba. 

207 Gödöllôi Premontrei Öregdiákok Egyesületének Hírlevele, 1991/1. 
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Az alkony éve címû regényében Gödöllôt helyszín-
ként szerepelteti. A fôszereplô, Szabó Miklós tíz-tizen-
két esztendôs korában a szüleivel járt egyszer Gödöllôn, 
s kellemes emlékei maradtak a településrôl. Hatalmas 
szállót, pompás teret, elôkelô várost ôrzött meg gyerek-
kori emlékezete. Mindig úgy gondolt Gödöllôre, mint 
a többi jó hírû, patinás külföldi nyaralóhelyre, mint 
Badenra, Ischlre vagy Marienbadra, amelynek elôkelô, 
kissé unalmas hangulatában egymásra talál az arisztok-
rácia és a szerény polgárság. E kellemes emlékek hatá-
sára felnôtt korában egyszer elhatározta, hogy Gödöllôn 
tölti a szabadságát. Ekkor persze csalódást okozott neki 
a város, nem azt találta, amit várt. „Elsô érzése, amint 
kora délután végigbaktatott a városkán, a csalódottság 
volt. A tér kopaszodó akácaival szegényesnek hatott, szé-
lén félénken lapultak a házak, az óránként elcsörömpölô 
villamos szomorú visszhangot vert köztük, s a park fölött 
idônként végigcsapott a tehervonatok csüggedt sípolása. 
Az évek folyamán mintha a királyi kastély is összezsugo-
rodott volna, roppant palotára emlékezett, s nem talált, 
csak tágas nyaralót, csukott zöld zsalugáterokkal. A gö-
csörtös gyökerek közt halott leveleket hintáztatva siklott 
tova a Rákos, ezt is nagyobbnak képzelte. Túl a partokon széles, enyhén kaptató út veze-
tett az állomáshoz, mely elôtt állandóan egy-két igáskocsi meg egy ütött-kopott bérautó 
rostokolt, ennek az útnak az aljában is patak csobogott, habot verve a zsilip lécei közt, a 
mocskos tajték hátán elrongyolt levelek szikkadtak. A szálló még sárgább volt, nemrégi-
ben mázolhatták be újonnan, ablakai vakon bámészkodtak a térre, melynek fáin túl, a tar 
ágakon át, a mozi sivár, szürke, földszintes épülete látszott, s mellette jobbról is, balról 
is boltok: fakó, unalmas vidéki szatócsüzletek. Csak az erdô volt szép, a roppant rengeteg, 
mely körülölelte a várost, sárga, vörös, barna áradatával hömpölyögve a hegyoldalakon 

– az erdô, mely valósággal lezúdult a rendetlen utcákra, szétszórva a házakat s itt is, ott 
is szigeteket formálva köztük: parkokat, kerteket, ligeteket.”212 A sárga szálló a Hamvay-
kúria épületében mûködött 1916-ig, az Uránia mozi pedig a Szabadság térnek körülbe-
lül azon a részén állt akkor, ahol ma az OTP van. Aztán különbözô helyszínekre viszi 
szereplôit az író, a Gizella fürdôhöz, a síneken túl a besnyôi völgybe, a ma már nem létezô 
százados hársfasoron át a barokk templomhoz. Az író érzékletes leírásának köszönhetôen 
megelevenedik elôttünk a 19. és 20. század fordulójának kisvárosa, s úgy érezzük, hogy 
szereplôivel együtt mi is ott sétálunk a régi Gödöllô fái alatt. 

212 Rónay György: Az alkony éve. Bp., 1981. 180–181. 

György sokat buzgólkodott kedvenc tanára, Hermann Egyed A katolikus egyház történe-
te Magyarországon 1914-ig címû mûvének kiadása érdekében.210 Évtizedekkel késôbb is 
versírásra ösztönözte gimnáziumi tanárainak emléke, illetve a hiányuk:

A tantestület föloszlatása

Tudod, mit gondoltam ma éjszaka, az elsô
kurta álom után, mikor az ember fölriad
a csöndre: arra, hogy nem jár több autóbusz
a ház elôtt? Két álom közt, ebben az alig öt
vagy tíz perces (talán csak másodperces) ébrenlétben
azt gondoltam: nincsenek már tanáraim.
S ez döbbenetes volt. Egy pillanatra (mielôtt
a második álom mindent elsöpört) egy
pillanatra, mondom, valami képtelen
kietlenséget éreztem. Ültem a tágas,
a réginél valamicskével tágasabb
osztályteremben, egymagam a régi padban,
elôttem kikészítve könyveim, füzeteim,
a tízperc végetért, nézem a zöldre mázolt
ajtót, s a dermesztô csöndben várom, hogy valaki
belépjen. És nem lép be senki. Elmarad
az óra, még csak helyettest se küldenek.
Majd mintha csöngetnének, s megint ott ülök
a padban, várok, néma csöndben, és megint
nem jön be senki. Aztán, már a negyedik
vagy ötödik órán, lassan derengeni
kezd bennem valami. Kezdem sejteni, hogy
hiába várok. Nincsenek tanáraim, nincs
többé, aki bejöjjön. Valahol talán ki is
függesztették, hogy a tanári kar föloszlott,
csak most se néztem meg a hirdetôtáblát. Hiába is
halogatom a dolgot, most már igazán
nem tehetek mást: nekem is elôbb-utóbb
ki kell iratkoznom ebbôl az iskolából.211

210 Kertész István: „Iparkodtam jó magyar emberré lenni.” Hermann Egyed. In: A Gödöllôi Premontrei 

Gimnázium és az Öregdiákok Egyesületének 3. Emlékkönyve: 1. kötet: Tanáraink. 50. 

211 Gödöllôi Premontrei Öregdiákok Egyesületének Hírlevele, 1991/1.
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virágzás támad, s akkor meg II. József oszlatja föl a rendet. De erejét csapás nem törhette 
meg: nem embereiben él, több papjainál és birtokainál, nem zárható épületekbe: anyag-
talan, tiszta lényege végigömlik keresztény kultúránknak majd egész életén. S Gödöllô 
a háború után új életre eszmélô Magyarország egyik jelképes alkotása: nézzük csak vé-
gig a képeket az alapításról, alapkôletételekrôl, ünnepélyekrôl: egy közelmúlt történelem 
levegôjét érezzük. Gödöllô, a szunnyadó barokk városka fölött, egy jó arasszal följebb a 
legmagasabb házaknál is, kibontakozik egy nyolcszázéves hagyomány s magához öleli a 
jövôt: az ország ifjúságát…

 Gödöllô valaha a Grassalkovichok fészke volt. Hatvantól majd Kecskemétig nyúltak a 
család birtokai. A kastély tipikus Grassalkovich-épület s körülötte a hatalmas park: mint 
egy nagyon szép, magyar-osztrákos angol táj, szénaboglyákkal és füzekkel. S a Rákos, a 
történelmi Rákos csobog keresztül rajta, az ifjúság patetikus Berzsenyi-hangulatait idézi. 
Az alkonyat vörösen csillan a tükrén. Tavasz van: egy hónap? – valamivel több és csupa 
virág lesz minden, aztán kinyit az akác, s fehér hullámaival elborítja a tájat. Akkorra a fü-
vészkertben, a gimnázium fölött is kivirítanak a diákok szeretettel ápolt különös növényei. 

Az este szelíd köddel száll le, kékbe, lilába burkolja a vidéket. Egy-egy fehér reverenda 
villan a rendház elôtt, és harang szól. 

Gödöllôt magába zárja az este. Fények csillannak a földön, csillannak a földön, csil-
lannak a földön, csillagok felelnek rá odafönt. S a város fölött csukott, színes szárnnyal 
virraszt az idôtlen ifjúság…

Gödöllôi Premontrei Öregdiákok Egyesületének Hírlevele, 1991/1. 

bor Ambrus (1921–1995) író

Bor Ambrus életének meghatározó szakaszát, a gyermek- és 
ifjúkorát töltötte Gödöllôn, az itt szerzett élmények és az itt 
megismert emberek hatással voltak egész életére, befolyásolták 
sorsának alakulását, mûveiben próbálja meg feldolgozni ezeket 
az élményeket. Az életrajz és az alkotások összevetése a mûvek 
jobb megértését szolgálja.

Gödöllôn született 1921. október 31-én hétfôn hajnali 4 óra-
kor az Állomás utca 8. (ma Dalmady Gyôzô utca 2.) számú ház-
ban. Dr. Hovhannesian Eghia örmény származású ügyvéd fia.213 
Az elemi iskola négy osztályát a gödöllôi katolikus iskolában 
járta ki, majd a Premontrei Kanonokrend Gödöllôi Reálgimná-
ziumában folytatta tanulmányait, ahol 1939-ben érettségizett. 

213 Lásd a Hovhannesian Eghiaról szóló fejezetet. 

SZEMELVÉNY

Gödöllô

A villamos erdôk közt kanyarog, s ha ablakán kitekintesz, érzed a tölgyek illatát, látod  
a lomb közt villanó könnyû fényt s egy csíkban fejed fölött az ég hihetetlen kékjét.  
S ahogy az erdôk közül kiérsz egy pillanatra, föltûnik a távolban egy torony, meg a gim-
názium homlokzatának sima vonala, tetején a szobrokkal. S egyszerre megcsap az ifjúság. 

„Szentjakab” – ez állomáson a villamos meg sem áll talán, csak a tó csillan feléd a völgybôl, 
partján jegenyékkel. Kiránduláson jártál itt egyszer – emlékszel, a tavaszi influenza ide-
jén volt, amikor elmaradtak az órák, s a nap lágyan, melegen csalta elô a selymes kis leve-
leket –, békákat kergettetek be göröngyökkel a vízbe, azóta se láttál akkora békákat. Egy 
perc az egész, máris elnyel újra az erdô. De mintha másképp verné vissza a motor zaját, 
ami eddig volt, mûvelten is vadon, ami most következik, bár vadonabb, sejteti a mûvelt 
tájat. S mint egy meglepetés, bukkan föl hirtelen a kis ôrház s a park kapuja. 

Gödöllô… A parkok és az akácillatok városa. Egy maroknyi barokk paradicsom, he-
gyek és erdôk koszorújában. Apró házak, olykor színes üvegablakokkal, nagy, tágas utcák, 
majd szûkebben kanyargók, hepehupás kövezet, váratlan képek is akadnak. Ez itt a széles 
tér, közepén egész kis erdô, teniszpályával és öreg szoborral, mozi is van, plakátokkal. 
Igazi kisváros, de ha letérsz, valahol elfogy lábad alól a kô és kedves faluba érsz. Lépted 
fölveri a port és kutyák acsarkodnak rád a kerítések mögül. 

Parkok és akácillat? Az ô városuk Gödöllô, meg a vonatoké. Óránkint átrobog rajta a 
villamos, szélén meg vonatok kúsznak el, hosszú sípszóval köszöntik az erdôket, lassan 
merülnek le a lejtôn. Besnyô felé – arra fenyôk is vannak – eltûnnek s csak csípôs füst 
marad utánuk. 

Túl a síneken – nem állomás ez, de már-már pályaudvar, annyi rajta a sín s mind 
fényesen csillog – ott túl kerítésbe ütközöl, egy egész kis birodalomba. A premontreiek…

Kálmán herceg szobra áll a rendház elôtt. Körülötte virágok, petúniák, rengeteg 
petúnia. A finoman barokk rendházat mintha egyenesen a tájba komponálták volna.  
A gimnázium nyugodt, empire: bent fehér, világos folyosók, derûs termek, minden csu-
pa napfény. A konviktus egy árnyalattal sötétebb. Az egyik munkahely, a másik otthon. 

„Uszoda is van” – mondja, aki kalauzol s az ember kicsit féltékeny és kicsit büszke. Akkor 
még nem volt uszoda… Nézed a kék medencét és szelíd, ártalmatlan honvágyat érzel. 
Minden ismerôs, és mégis…

A rend ezerszázharmincöt óta él Magyarországon. Tudós kutatók szerint ekkor alapí-
tották a bozóki monostort: ez volt az elsô. Aztán jött Garáb, majd Váradhegyfok: a pre-
montreieket a tizenkettedik század nagy lendülete hozta hazánkba. A középkor végén a 
ferencesek és domonkosok mellett ôk a leghatalmasabb, legmunkásabb szerzetesrend 
hazánkban. Aztán jön a török s mindent földúl. A kódexek megsemmisülnek, a monosto-
rok romba dôlnek, szerzetesek és apácák menekülni kénytelenek. A barokk kor végén új 
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ben saját sorsáról beszél: „Króht hirtelenül és nyersen emelte ki a háború a mátyásföldi 
szülôi házból, az állampénztári fôtanácsosi négy szobából (plusz mellékhelyiségek, üve-
gezett veranda és kert, orgonabokrok, két tuja, utóbbi írásban thuja, szóban is thuja): 
egyik napról a másikra lett katona, az utolsó terrorroham meg a fölkoncolás-hujjogás 
harmadik napján. Egyszerre nem volt egyebe egy vulkánfíber-kuffernál, abban néhány 
váltás fehérnemû, törülközô, szappan, fogkefe, borotvakészülék, papír, ceruza, fölbélyeg-
zett borítékok, cipôkenôcs, sárkefe, négy pár sebtében gyártott, régi flanellpongyolából 
szabott kapca. Hogy a flanellkapca föltétlenül szükséges, az idôsb Króh Ferencnek jutott 
eszébe. S még az is, hogy, hát, alighanem elôször hagyod el hosszabb idôre a szülôi házat, 
fiam. Senkinek sem jutott eszébe, hogy az értelmetlen és erôszakos mozgósítás talán 
szerencsésen is emelte ki abból az otthonból Króht, a szigorló jogászt: késôbb többször 
is vélekedett úgy, hogy aki egy csapásra lett koldus, az járt jól. Anyagilag meg társadalmi 
helyzet szerint közepes senkibôl valódi és hiteles senkivé válni egy csapásra jó, nem ap-
ránként. Szüleim apránként szolgálták meg a senkirangot, Mátyásföldön, Mátyásföld és 
Pest között ingázva-botorkálva játszották végig az istenem-pedig-voltunk-azért-valakik 
több felvonásos megsemmisülését.”218

Elhidegült szülôvárosától, bár a család többi tagjával (anyai nagyszülei, szülei, húga, 
bátyja) együtt itt van eltemetve a Dózsa György úti római katolikus temetôben, a kripta-
soron. A fekete márvány síremléket kétszer is ledöntötték, ma is ebben az állapotban lát-
ható. A Szakadatlan jelen címû regényében erre az epizódra is utal, s hogy szándékosan 
nem akarta másodszor is fölállíttatni a sírkövet.219

A kritikusai szerint220 rá jellemzô szenvtelen, érzelemmentes és szabatos leírással, no-
minális stílusban, egy forgatókönyv vagy egy katalógus tárgyilagosságával írja le, készít lel-
tárt a gödöllôi házról. Bár mindig más a helyszín: az Útlevélkép háttérrel címû regényben 
Budafok, a Réztányér címû novellában Mátyásföld, a Szakadatlan jelen címû regényben G., 
de valójában mindig Gödöllôrôl van szó. A szalon berendezése: a nagymamától örökölt ro-
kokó-garnitúra századvégi utánzatban, ülhetetlen székekkel és törpe kanapéval, melyeket 
rózsaszín vászon védôhuzat véd, háromlábú asztalka, lapján festett, pikáns pásztorjelenet, 
páncéltôkés, angol mechanikás zongora az édesanya hozományából, ormótlan íróasztal, 
sok festmény a falakon, fôleg csendéletek és sok-sok külföldi utazásról (Abbázia, Auszt-
ria, Olaszország) hozott emléktárgy csipketerítô alátéttel, a könyvszekrényben Tolsztojok, 
Móra, Gárdonyi több mûvében is szerepel (Réztányér, 13–16. o., Szakadatlan jelen, 16–19. 
o.) A fennmaradt családi fotók azt mutatják, hogy boldog gyermekkora volt az írónak, test-
véreivel együtt egy nagy ház nagy kertjében játszhatott, egyetemista korában készülhetett 
az a fotó, amelyen a bátyjával és szüleivel együtt ül egy gondolában Velencében.

218 In: Bor Ambrus: Hosszabb távok. Bp. 1980. 10–11.

219 Bor Ambrus: Szakadatlan jelen. Bp. 1986. 165–166. 

220 Szávai János: Bor Ambrus. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? Bp. 1984. 187–190., Gyurácz Ferenc: 

Bor Ambrus: Szakadatlan jelen. Kortárs, 1987. márc. 157–158.

Osztálytársa volt Remsey Iván, Remsey Jenô festômûvésznek, a gödöllôi mûvésztelep 
tagjának egyik fia. A gimnázium évkönyveinek tanúsága szerint kitûnô eredménnyel vé-
gezte tanulmányait. Két testvére volt: húga, Mária Elmonea Antónia (1923–1926), aki 
hároméves korában torokgyíkban meghalt, bátyja, Yervant Károly (1920–1978), szintén 
jogi doktor, aki Tarjánra változtatta a nevét.214

1943-ban jogi doktori oklevelet szerzett Budapesten a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen. 1944. október 25-tôl 1945 júniusáig katona volt,215 majd amikor hazatért a 
katonai szolgálatból, akkorra letartóztatták és bebörtönözték az édesapját, teljes vagyon-
elkobzásra ítélték, így elvesztette gödöllôi otthonát. Ettôl kezdve a fôvárosban próbált 
boldogulni és keresni a saját útját. 1946-ban B listára került, nem kapott állást. 1948. 
április 24-én házasságot kötött Czira Judittal. 

Elsô írói neve Bottyán János volt, 1944. december 2-án még ezen a néven jelent meg for-
dítása a Franklin-Társulatnál: Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Bridge feljegyzései, mely-
hez bevezetô tanulmányt is írt. 1946-ban ugyanezt a kötetet már Bor Ambrusként jegyezte. 
216 1959 májusában változtatta a nevét Lukácsra, a keresztneveit Zaven Jánosra és a névvál-
tozást kiterjesztette Noémi Parancem, Gergely Eghia és Laura Takuhi gyermekeire is.217 

Múltja, életének gödöllôi helyszíne, az ott megismert emberek, diáktársak, a közéletbôl 
ismert figurák, családok folyton elôjönnek mûveiben, gyakran a prousti emlékezéstech-
nikával, szabad asszociációk formájában hívódnak elô az emlékképek, mert hiszen „min-
den vagy majdnem minden szakadatlanul együtt van, állandóan történik, továbbtörté-
nik, továbbhangzik, mint egy lenyomott pedálú zongorán a hangzó akkord, a hozzáütött 
következôvel, harmonikussal vagy disszonánssal együtt.” (Szakadatlan jelen, 56.)

Gödöllôre nem szívesen emlékezett vissza, mert a család életében bekövetkezett törést, 
az apa bebörtönzését és a vagyonelkobzást rosszindulatú gödöllôieknek tulajdonította, s 
ezt nem tudta megbocsátani. Neheztelése nemcsak az édesapját feljelentô gödöllôiekre, 
de a városra is kiterjedt. A Réztányér címû novella fôszereplôje, Króh Ferenc történeté-

214 Tarján Tamás irodalomtörténész édesapja.

215 Hovhannesian Eghia és családja életrajza, melyet Eghia a börtönben vetett papírra 1945 és 1948 

között. GVM A 97.49.1-2.

216 Az információt Bor Ambrus feleségének, dr. Lukács Jánosnénak és lányuknak, Lukács Laurának 

köszönöm. 2005. február 18-án kerestem fel ôket, amikor anyagot kértem és kaptam tôlük az Írók és 

múzsák Gödöllôn c. kiállításhoz (2005. márc. 6-szept. 18. Gödöllôi Városi Múzeum). A könyvnek a családnál 

lévô példányába Bor Ambrus a következôket jegyezte fel: „Fordítottam: 1942. VI. 11–16-án Gödöllôn, VIII. 

3–18-án Borszéken, IX. 9–18-án Gödöllôn, XI. 29-én Gödöllôn és 1943. IV. 22–29-én Gödöllôn. A bevezetô 

tanulmányt Pécsett írtam 1944. VII. 21-én és 24-én, átdolgoztam IX. 4-én és 6-án. A Budapest ostroma 

során megsemmisült elsô kiadás szövegét kissé átfésültem, s a tanulmányt kissé módosítottam 1946 

novemberében. Bor Ambrus 59. IV. 13.”

217 Bor Ambrus és Hovhannesian Eghia életrajza, melyet Bor Ambrus foglalt össze a gyermekei számá-

ra. GVM A 2005.10.1-3. 
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SZEMELVÉNY

A szeptemberi délelôtt száraz. Az akácokon már csupa sötétzöld bôrérmecske a levél-
zet, a hársfák lombja poros. Az utcán a szélcsendben percekig áll a porfelhô a Turul 
Csemegebolt teherautója vagy Bertha doktor fekete Opelja nyomában (G.-n az övé, a 
községi orvosé az elsô autó, már legalább tíz éve jár vele, már G.-n is olyan az az autó, 
mint egy kerekeken guruló cilinder vagy egy dülöngve vágtató doboz egy némafilm 
végén.) A por lassan behúzódik a kertekbe, ahol díszbokrokra ülepszik le, gyepágyak-
ban a megszokott satnya virágokra, fonott és fehérre festett kertibútorra, amelyen nem 
szoktak ülni a háziak. Valamennyi por biztosan beszáll a nyitott ablakokon is, láthatat-
lanul, mert a szobák árnyasak, elfüggönyözöttek. Milyen sok a függöny G.-n. És valahol 
zongora szól. Májustól szeptemberig némely kertes ház ablakán kihallatszik egy-egy  
Czerny-Szendy-etûd, egy Für Elise. Ez nem jellemzô, állapítja meg Á. Most ültében, 
tûnôdtében, kitértében és egyre távolabbra kitérôben, cigarettáját elnyomva és ciga-
rettára gyújtva, de vajon miért olyan fontos, szép, nyomasztó neki az, hogy G.-n talán 
tényleg zongorák szólnak délelôttönként tavasztól ôszig, és miért olyan nyomasztó ez, 
mint egy Csehov-darab tévéfilmen vagy szobák, bútorok, kanapék, pohárszékek leírá-
sa, könyörtelen leltározások Tolsztojnál, Flaubert-nál? Az utca felsô vége, a Röges felôl 
egy parasztasszony közeledik, egy kosár paradicsomot tol a kockaköves járda mellett 
a biciklisek és tragacsot tolók szegélyösvényén, épp találkozik a távolodó Ibivel, ami-
kor valahol megint megszólal egy zongora. (…) Á.-éknál szintén árnyas szobában áll 
a zongora. A két ablak északra néz, a hat tuja pedig, amely annyi idôs, mint Á. torok-
gyíkban elhalt húga volna, már az ablakok szemöldökfájáig ér föl. Á. anyja úriszobának 
hívja azt a szobát, az apja szalonnak. Á. nem gondolkozik a két szón, a meghatározások 
esetleges különbségén, a két szó csak most áll úgy elôtte, mint két egymás mellé helye-
zett kicsi, azonos méretû üvegidom (nem nagyobb két üvegnyakék-szemnél), s a kettô 
összeilleszkedô lapjai közt megtörik a fény.

A szobában a két fotelon és a kanapén rózsaszín vászon védôhuzat van. A garnitúrá-
kon minden háznál védôhuzat van, ez természetes. A bútor huzata a védôhuzat, és hogy 
alatta milyen színû és mintájú a damaszt, a selyem, a mokett, az nem látható. Á.-éknál a 
prépost-prelátus, egy államtitkár, egy országos nevû és hófehér szakállú orvosprofesszor 
majdnem váratlan és rövid látogatásakor látható, hogy a damaszt fáradtabb rózsaszín, 
mint a védôhuzat, és ugyanez látható még olyankor, ha Á. Rafael és felesége évente négy-
szer-ötször meghív vacsorára három-négy g.-i házaspárt, csak akkor a mindenes szedi le 
sietség nélkül a garnitúráról a vászonhuzatot, nem Á. Rafael rángatja le hirtelen, valami-
lyen indulattól elsötétült, majdnem fekete arccal, s nem ordít be valamit a csukott ajtón 
keresztül a felesége szobájába, ahol Á. Rafaelné kapkodva öltözik angol mélyszürkébe, 
mellôz arcfestéket, de von a jobb keze középsô ujjára gránátköves pecsétgyûrût, mert a 
látogatás valóban váratlan, ha telefoni jelzésben kétszer fordul is elô az a nyájas szó, hogy 
inkommodálni. A szecessziós íróasztalon a két réz tintatartóban nincs tinta: szülôk is, 

Az Útlevélkép háttérrel (Bp., 1972.) címû regényében a 
fôszereplô, Veres Sándor modellje maga az író, a regénybeli 
hôs édesapjának története pedig kísértetiesen megegyezik 
Hovhannesian Eghia történetével: községi hivatalnokként fon-
tos szerepet tölt be a nagyközség életében, évente négyszer-
ötször nagy vacsorákat ad, ahol megyei emberek és helyi nagy-
ságok (polgármester, ügyvéd, orvos) jelennek meg feleségestül 
s idônként országos politikus is feltûnik a vendégek között, pl. 
Imrédy Béla. Ezek a vacsorák másoknak is szemet szúrnak, 
hogy ott biztos fontos dolgok dôlnek el. Egy ismeretlen sze-
mély feljelenti, letartóztatják a 2. vh. Után, börtönbe csukják, s 
ott hal meg szívrohamban. Az apa levelei a börtönbôl. Mindez 
kihatott a fia életére, bár végzett jogász volt, nem kapott sehol 
állást, a régi jó barátok, vacsoravendégek kínosan elfordultak, 

kerülték a vele való találkozást. Nehéz volt önéletrajzot írni, s megkönnyebbült, amikor 
meghalt az apja, hogy most már egyszerûbb lesz az önéletrajzírás, egy halott apa bûneit 
senki sem kéri számon. Bár még a hatvanas években is kísért a múlt, megpróbálják ügy-
nöknek beszervezni, s neki az apja a sebezhetô pontja. Az Útlevélkép háttérrel címû re-
gényben megpróbál szembenézni kegyetlen ôszinteséggel a múltjával, a sebezhetô ponttal, 
remélve, hogy egyúttal az ezzel járó kiszolgáltatottságtól is megszabadul.

A Szakadatlan jelen címû regényben Á. Rafaelnek ugyancsak az író édesapja, Hovhan-
nesian Eghia volt a modellje: „nem szerethetô apa, de a neve egy arkangyalé”. Rendszeretô, 
törvénytisztelô, polgári dolgosság és tisztesség jellemzi, és ezeket a tulajdonságokat mások-
tól is elvárja. A könyvben szereplô iskolatársakat: Gézát, Kollár Tibit, Rubin Jenôt a gödöllôi 
premontrei gimnáziumbeli osztálytársakról: Keresztes Gézáról, Molnár Tiborról, Diamant 
Jenôrôl, a községi orvost, aki az elsô autót mondhatta magáénak a községben, dr. Berente 
Istvánról mintázza. Megjelennek mûveiben a neveltetés emlékei, a premontrei gimnázium 
teljes tanári kara, ízlésskálája: míg a Réztányér c. novellában osztályfônökük Herczeg Fe-
renc Bizánc címû drámáját tartotta sokra, vasárnap délelôttönként beutaztatta a diákokat 
a darab kedvéért Pestre a Nemzeti Színház diákelôadásaira, addig a Szakadatlan jelenben 
a magyartanárral már mindenrôl lehetett beszélni, Lédáról is, Vér és aranyról is, s arról is, 

„hogy nagyon nagy mûve alighanem csak engedetlen embernek lehet.” (38. o.) 
Bor Ambrus valószínûleg nem tudta, hogy az izgalommal elemzett versek múzsája, 

Léda, azaz Diósyné Brüll Adél Gödöllôn lakik, nem is olyan messze a premontrei gim-
náziumtól. Azt sem tudta Bor Ambrus, hogy Ottlik Gézával együtt élte meg Gödöllôn, 
hogy hátrányosan megkülönböztették (szavazati jog megvonása, kuláklista) azért, mert 
jelentôsebb földtulajdonnal rendelkezett.221

221 Bor Ambrus 1931 és 1939 között járt a premontrei gimnáziumba, Léda pedig 1924-tôl 1934-ig lakott 

Gödöllôn. Ottlik Géza 1946-tól 1954-ig lakott Gödöllôn, itt tették kuláklistára, ahonnan 1953-ban vették le. 
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hangsorokat és akkordokat, végül sötétben is el tudja játszani azt, amit bemagol, öt vagy 
ötven hangzat, egy áriatöredék – Pietá, Signori, pietá –, egy fél Schubert-dal, egy darabka 
Beethoven-variáció valamilyen olasz dalra, egy Liszt Liebestraum (für Fortgeschrittene) 
ellenállhatatlanul vonzza a szalonba vagy az úriszobába, amely elkülönül a mindennapos 
élet szobáitól, az ajtaja mindig csukva van, a fûtetlen szobában télen tíz fokot mutat a 
hômérô, Calderoni és Társa, Budapest. Á. anyja néha elnézô anyamosollyal vállat von,  
Á. Rafael nem foglalkozik a zongorázás tényével. Ha este hazajön, és Á. meghallja las-
sú, egy kicsit nehézkes lépéseit az ebédlô felôl, akkor abbahagyja a zongorázást, egyszer 
elôkapja a könyvszekrénybôl a Nagy Világatlaszt, s avval a kezében lép ki a szobából, kö-
szön az apjának, szégyelli a Világatlaszt, magát.

Az elkülönült szobából végül a csend marad meg. A hangokból és hangzatokból a 
tûnôdések idejére már semmi, hacsak némi, többnyire váratlanul jelentkezô zenehall-
gatás-igény nem, amely szintén úgy jelentkezik, mint annyi más, ami olykor jelentkezik, 
idült elváltozások vagy lappangó kórok ismétlôdô, ismert sajgás-jelzései a szervezetben. 
A szoba, amikor Á. a valahányadik esztendô ôszén hazaérkezik, teljesen üres: néhány hó-
nap leforgása alatt elvándorol belôle minden, utolsóul a zongora. Különös (mondhatni, 
atipikus), hogy az üres szoba látványa nem marad meg. Talán csak néhány téglalap-folté 
a falon, és hogy furcsamód könnyen megmondható, melyik világosabb folt a tabáni utca 
néhány sárga, okker, piszkosfehér, rogyott-földszintes háza, melyik az öt nagy, sápadtkék 
hortenzia hasas porcelánvázában. Ami igazán megvan, az egy tárggyal meg tárggyal meg 
csenddel tele szoba. Ámbár: így van-e tényleg? Mi teljes mikor? Minek lapozható föl az 
összes rétege? Jeanne-Marie Darré zongoraestjén (Erkel Színház, valamikor) Á. egy Ravel 
közben frissen sült kenyér és császárzsemle illatát kezdi érezni, és az egyre határozottabb, 
melegebb illat a Kollár pék boltjáé, Kollár Tibi pedig, a pék fia, Á. és Géza osztálytársa a 
gimnáziumban, akkor még zeneszerzônek készül, a pék kihasználja a hirtelen megözve-
gyült Á. Rafaelné kínos anyagi helyzetét és prédaságát, egy ócska pianínó helyébe ezer új 
forintért megveszi tôle a Petrof-zongorát komor és kísérteties fiának, akinek aztán hama-
rosan elborul az elméje, alantas emberekkel fölösleges szavakat váltani egyre kevésbé haj-
landó. Az egyetlen, akinek társaságát néha óhajtja, a G. legperemén magányosan lakó agg 
orgonista, valamikori zenetanár, költô és misztériumjáték-író, de ôt, miután egy hosszú 
erdei sétán, szenvedélyes vita végén tisztázva van az alkotó szellem fölszabadításához 
szükséges abszolút szabadság mibenléte, a zseni függetlenségének és öntörvényûségének 
a tartalma, torkon ragadja és fojtogatni kezdi Kollár Tibor. Ám szerencsére az aggastyán 
testi ereje nagyobb az övénél, vagy az életösztöne erôsebb az ô megnevezhetetlen ösztö-
nénél, s akkor Tibort elviszi a mentô Budapestre. Néhány év múlva az elmegyógyintézet 
fürdôjében megcsúszik a síkos csempén. Koponyaalapi törés.

Szakadatlan jelen
Regény
Budapest, 1986, 13–21.
Részlet

fiú is töltôtollal írnak, a használatos tinta Pelikan Himmelblau. Á. anyja egyszer egy kis 
üveg orgonaillatú tintát hoz haza Pestrôl, Szénásytól, de aztán ô maga hibáztatja magát 
az ostoba vételért, igen ritka leveleit Pelikánnal írja Amálkának Szabadkára, Trixinek 
Pestre, s hogy az illatos tinta hova tûnik el, az nem tudható. A réz papírvágókést és a réz 
itatóst sem használja senki. Amikor Á. Rafael elveszi az erdôigazgató lányát, egy dolgo-
zószoba-garnitúrát hoz a házba. A kertes ház majdnem villa, húszezer aranykoronába 
kerül, az erdôigazgatóéknak tíz van, tízet a pályakezdô ügyvéd tesz le az asztalra. A szó 
szoros értelmében leteszi: egy köteg százast von elô a zsakettja zsebébôl az eljegyzési 
ebéd után, de még a kávé elôtt, és leendô anyósa szerint teátrális parvenü-gôggel odaej-
ti leendô apósa elé, abban a percben fölöslegesen, noha a házvétel ügyét a leendô após 
intézi, lévén az eladó hajdani bánya- és erdômérnök diákcimborája Selmecbányán, most 
miniszteri tanácsos a földmûvelésügyben. A dolgozószoba-bútorhoz még egy kis karos-
szék tartozik, ülés- és támlapárnáján puha tapintású a piros bôr, és van még a könyv-
szekrény, amelynek tetején nagyon hosszú ideig egy bronzbarna, majdnem fekete gipsz 
Dante áll, egy Dante-fô. A szoba túlsó sarkában rokokó asztalka, négy rokokó székkel. 
Az asztalka kerek lapján vastag üveg alatt olajfestmény: egy kék gavallér fehér hölgyet 
hintáztat selyemkötél-hintán, fák alatt. A hölgy szoknyáját az egyik lábáról föllebbenti a 
hintaszél, a térde fölött csokros harisnyakötô látszik, a harisnyakötô fölött különös színû, 
sokáig hús-színû az állandóan villanó tenyérnyi meztelenség, végül, de akkor már az az 
asztalka sincs sehol, csak valamilyen nyálkás ibolyás-rózsaszínes-krétafehér színû, mint 
a Fekete- vagy Balti-tengerben lebegô számtalan és undorító, üveges medúza. A rokokó 
bútor móring, valódi rokokó, nagyapámék, dédapámék szalonjában ott állt már, kisfiam, 
Szatmárnémetiben, Trencsénben, Kremsben: Á. egyszer, még kisdiák korában, nagyta-
karításkor segít kihordani a kertbe a könnyû holmit, s akkor egy bécsi bútorgyár német 
és magyar nyelvû papírcímkéit fedezi föl a fölfordított székek rugóhevederein. Letépdesi, 
a foszlányokat meg az enyvet is lekapargatja. Erre emlékezve sárga enyvlemezkéket, kis 
enyvtüskéket érez a körme alatt, még állott, egy kicsit possatag esôvíz-szagot is, mert a 
ház sarkán, az ereszcsatorna alatt álló betondézsában mos aztán kezet, kapirgál köröm-
mel a körme alatt, feni a kezét a nadrágjába, szagolgatja az ujjait, kapirgál körmöt. A szo-
ba negyedik sarkában a mahagónivörös zongora áll. Petrof. Zöld-zöldeskék selyemperzsa 
van ráterítve, imaszônyeg, Á. Rafael egy bécsi örmény kereskedô-ügyfelének az ajándéka, 
becsben tartva (a csúf kis fekete úr német hadrikálásának az emléke is megvan, a fura 
neve is – Dikran Der Gülian –, az is megvan, hogy a g.-i járás területén földgázkút-fúrási 
koncessziót vesz meg egy középbirtokostól, akinek gáz bugyog az artézi kútjából, és még 
az is megvan, hogy az örmény kalandos vállalkozásának az eredménye nulla, illetôleg 
abban az idôben, amikor Á. a községi postahivatal elôtt álldogál Gézával, már csak egy 
kisebb méretû, rozsdás és megdôlt fúrótorony V.-n, egy óra járásra G. szélétôl.) Á. ta-
nulhatna zongorázni, de nem akar. A zongora lányoknak való. Ha Orsika élne, biztosan 
zongorázna. Orsika csak egy kép a falon, csak egy pufók, fehér ingruhás kislány, négyéves, 
a kép ovális, a széles keret fekete lakk. Á. évek múlva hetekig kínlódik a Tannhauserral, 
a Rigolettóval, a kottatartó mindenféle kottafüzetével, ütemenként magoltat a kezével 
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hogy a háború után az éhezô pesti 
gyerekeket feltáplálják. Idôközben 
az édesanyjuk vásárolt egy házat 
Gödöllôn, mivel a fiúk úgyis ott ta-
nultak. Amikor hazaérkeztek Belgi-
umból, az a meglepetés várta ôket, 
hogy nem a budai házba mentek 
haza, hanem a HÉV-vel Gödöllôre 
utaztak. Két évig gödöllôi lakosok 
voltak, a Podmaniczky utcában, az 
iskolában már nem bentlakók, ha-
nem bejárók lettek. A ház vadászlak 
volt, a bejáratot ágas-bogas agancsok 
díszítették, árnyas udvar vette körül az épületet, és a vasút a kert alatt haladt el. Kutyát 
tartottak, kecskét, nyulakat. A nyulakat árulták hétvégén a gödöllôi piacon.223 

Ferdinandy György a francia gimnáziumba járt. 1938-ban indult a gödöllôi intézmény 
francia tagozata, amelynek eredetileg csak bentlakó vagy félig bentlakó növendékei lehet-
tek, mert a nyelvtanítás és gyakorlás az internátusban folytatódott a francia tanár segít-
ségével.224 1944 decemberében a szovjet csapatok foglalták el az épületet, és hadifogoly-
tábort rendeztek be benne. 1945 januárjában kiköltöztették az épületbôl a rend tagjait, 
akiket a máriabesnyôi Salvator-nôvérek fogadtak be. 1945 szeptemberében a premontrei 
rendházban kezdôdött meg a tanítás, a gimnáziumi és a konviktusi szárnyban továbbra 
is szovjet katonák tartózkodtak. 

1946 szeptemberétôl a gimnázium magyar és francia tagozata a régi helyén folytathat-
ta a mûködését. 1948-ban államosították az iskolát. „Az államosítás óriási veszteséget je-
lentett anyagiakban és szellemiekben egyaránt – emlékszik a gimnázium egykori francia-
tanára.225 – A gödöllôi premontrei épületegyüttes 27 ezer négyzetméternyi, korszerûen 
felszerelt lakó- és nevelôotthon volt. Nem egy közönséges létesítmény. (…) A háborús 
sérülések ellenére ápolt volt…” A 8 osztályos gimnázium alsó tagozatából részben kato-
likus általános iskola lett, részben pedig a francia tagozaton felmenô rendszerrel általá-
nos iskola lépett be 5. osztállyal, ennek Fácánosi Általános Iskola lett a neve, és ide járt 

223 Ferdinandy György: A gödöllôi ház. In: F. Gy.: Szél ellen. Budapest, 2007. 81–83. Az írás keletkezési 

körülményeihez tartozik, hogy 2005-ben a Gödöllôi Városi Múzeum egy Irodalmi túrát szervezett, 

amelynek keretében bejárták a gödöllôi irodalmi emlékhelyeket (Ottlik-ház, Léda-villa, Petôfi lakóhelye 

stb.), és ennek során Ferdinandy György személyesen mutatta be saját gödöllôi házukat, és ebbôl az 

alkalomból született a fenti írás.

224 G. Merva Mária: A gödöllôi iskolák története (1708–1996). Kiállítási katalógus. Gödöllô, 1996. 31. 

225 Bernard le Calloc’h: Gödöllôi emlékeim, avagy hogyan lettem magyarbarát. Váci Polgár, 2003.  

október-december.

Ferdinandy György (1935-) író

Gödöllô fontos szerepet játszott az életében. A kamaszkor 
érzékeny, meghatározó éveit élte itt át. Apátlanul nôtt fel, a 
premontrei gimnázium civil- és paptanárai jelentették egy ki-
csit az apapótlékot. Irodalmi indulása is Gödöllôhöz kötôdik, 
itt dicsérték meg elsô novelláját. Amikor 40 éves kora körül 
elkezdett azon gondolkozni, hogy honnan is jött, sok gödöllôi 
emlék bukkant fel az emlékezetében, kiderült, hogy Gödöllô 
fontos szerepet játszott ifjúkori eszmélésében. 

1935. október 11-én született Budapesten. 1946-tól 1950-ig 
lakott Gödöllôn mint a premontrei gimnázium diákja. Átme-
neti, válságos idôszak volt ez a család életében, a család felbom-

lásának a periódusa, amikor minden rosszabbra fordult az életükben. Anyai nagyapja és 
édesapja is orvos volt. A második világháború egy svábhegyi villában eltöltött gondtalan, 
jómódú és boldog gyerekkort robbantott szét elemi erôvel. A nagyszülôk házát bombata-
lálat érte, nagyanyját és nagyapját lelôtték a ház kertjében. Az édesapa, aki OTI-orvos volt 
és 1944-ben a vidéki beutalásokat intézte, sok üldözött zsidó családot mentett meg oly 
módon, hogy vidéki szanatóriumba utalta be ôket. 1944 végén azonban lebukott, amikor 
az oroszok már Budapest külvárosaiban voltak. A nyilasok bevitték az Andrássy út 60.-ba, 
a Hûség házába, ahol egy hetet töltött. Kegyetlenül megkínozták, kis híján agyonverték. 
A kezében és a lábában már korábban is volt egy kezdôdô neuropátia, ami az Andrássy 
út 60.-ban töltött idô után még inkább elhatalmasodott, ezután már soha többé nem állt 
lábra. Még 30 évig élt teljesen bénán, kórházban, szanatóri-
umban, az utolsó tizenöt évben egy ideggyógyintézetben.222 

Tehát Ferdinandy György az öccsével és a húgával együtt 
gyakorlatilag apa nélkül nôtt fel. A budai házukat is elvették, 
tulajdonjogilag ugyan az övék maradt, de lakókat költöztet-
tek bele, akiket nem lehetett kitenni. Amikor 1950-ben visz-
szaköltöztek Gödöllôrôl Budára, akkor csak a saját garázsuk-
ba tudtak menni. Nagy szegénységben és nyomorban élték át 
az 50-es éveket. 

Ferdinandy Györgyöt az édesanyja 1946-ban beadta a 
gödöllôi premontrei gimnáziumba bentlakónak, ahová 1947-
ben az öccse is követte. Egy évig voltak az internátus lakói. 
1947 novemberétôl 1948 nyaráig a két fiú kinn volt Belgi-
umban egy segélyakció keretében, amelynek az volt a célja, 

222 A 2007-es könyvhétre jelent meg az író édesapjáról írott tényregénye A bolondok királya címmel. 
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Ferdinandy Gyurka mellé. Meghûlt bennem a vér. Kézenfekvô, hogy azt a kémiaanyagot 
mélyítettem el, amit azon a napon feldolgoztunk. A gyerekek kitettek magukért, aktívak 
voltak, pezsgett az egész óra, brillíroztak. Közben a fôigazgatónô csendben Ferdinandyt 
kérdezgette, szereti-e a kémiát, mindig így folynak-e le az órák, stb. Az óra végeztével 
nagyon megdicsérte az osztályt, nekem pedig gratulált. A kollégák részérôl megnyilvánu-
ló rokonszenvet növelte, hogy szerintük »megmentettem az iskola becsületét«. Egyéb-
ként Ferdinandy Gyurkából nem kémikus, hanem elismert író lett.”229 Gergely tanár úr 
szerint Ferdinandy György szeretetreméltó gyerek volt, szókimondó, erôs tartás volt 
benne. Szülei, nagyszülei értelmiségiek voltak a Horthy-rendszerben, ezért deklasszált 
elemnek számítottak, akiket fenntartással kezeltek a szocialista érában, ennek ellenére 
Ferdinandyban volt tartás, sôt összetartás, közösségi érzés.230 

Ferdinandy György szerette a premontrei papokat. Összehasonlítási alapja is volt, 
mert a gödöllôi premontrei gimnázium után a budapesti piarista gimnáziumba járt há-
rom évig, s ott nem érezte magát nagyon jól. „…a premontreieket sokkal nyitottabbnak 
és emberségesebbnek éreztem mindig, mint a piaristákat.”231 Tizenegy éves korában ke-
rült az internátusba, távol a családjától, s ennek ellenére nem érezte rosszul magát a 
premontreieknél. Knüppel Ottokár volt a prefektusa (nevelôtanár)232, aki késôbb Köves 
Ervinre magyarosította a nevét és az egyházi iskola 1948-as államosítása után Tornyos-
németiben lett plébános. A premontrei atyák közül ô állt legközelebb Ferdinandy György-
höz. Annak ellenére, hogy elsôsorban intellektuális érdeklôdésû ember volt, nem restellt 
délutánonként fehér reverendában futballozni a gyerekekkel. A Máriakongregációnak is 
ô volt a prézesze (vezetôje). Aki nem volt cserkész, az máriakongreganista lett. Az ifjúsági 
Mária-kongregáció a tagok lelki nevelését és tökéletesítését, vallási problémák megvita-
tását, a Mária-tisztelet elmélyítését tûzte ki célul. A Kiskongregáció létszáma a francia 
általános iskola tanulói közül 12 volt és közéjük tartozott Ferdinandy György is. 

A civil tanárok közül szívesen emlékszik vissza Kuthi Albertra233, a magyartanárra, 
aki nagy hatással volt rá. Ô indította el az irodalmi pályán. Egyik osztálytársa, Veres Ár-
pád, a gólkirály szerelmes volt a 6. osztályos Kiszel Évába, a vendéglôs lányába, és ver-
seket írt hozzá, amelyeket felolvasott a magyar órán. Kuthi Albert nem tartotta ôket jó 
verseknek. Ferdinandyt bosszantották Veres Árpád szerelmes versei, mivel ô is Kiszel 
Évába volt szerelmes. Ezért ô novellát írt, melyben kigúnyolta a szerelmeseket. A tör-
ténetben durrdefektet kapott a lány biciklije, miközben az állami gazdaságba a halas-

229 Gergely Péter visszaemlékezése. Autográf kézirat. Részlet. GVM A 2005.18.1.

230 Interjú Gergely Péterrel. Kérdez: G. Merva Mária. 2005. április 22. Gépelt kézirat. GVM A 2005.20.1.

231 Interjú Ferdinandy Györggyel. 2004. I. h. 

232 Knüppel Ottokár – Köves Ervin (1910–1985) 1939 és 1948 között volt tanár és tanulmányi felügyelô 

a gödöllôi Premontrei Gimnáziumban. 

233 Kuthi Albert 1938-tól 1948-ig tanított a gödöllôi Premontrei Gimnáziumban. Ld. A Gödöllôi Pre-

montrei Öregdiákok Egyesületének Hírlevelét 1991/2. 7. 

Ferdinandy. Az internátust népi kollégiumnak nevezték ki.226 A felsô tagozatból pedig Ady 
Endre Gimnázium lett, de ez csak két évig mûködött, mert 1950-ben az agrártudományi 
egyetemnek kellett átadnia a helyét.

A háború alatt kétszer érte bombatalálat az épületet, de az 1946-os iskolakezdésre 
kijavították a sérüléseket, pótolták a hiányzó ablakokat és berendezéseket. A francia gim-
názium épülete közös volt a magyar tagozatéval, de voltak saját helyiségei is.227 A Fácáno-
si Általános Iskola országos beiskolázású intézmény volt, kollégiummal is rendelkezett. 
Molnár Péter volt az igazgatója, aki késôbb nagy politikai karriert futott be. Miután ôt 
kinevezték a tatabányai Rákosi Gimnázium igazgatójává, Gráfi Vendel vette át az iskola 
irányítását. Mint a premontrei gimnázium francia tagozatának utódiskolája nagy tekin-
télynek örvendett, kiváló gyermekanyagát fôként értelmiségi szülôk adták. 

Gergely Péter tanár az 1949–1950-es tanévben tanította Ferdinandy Görgyöt kémiára 
és énekre, az ô tanári notesza szerint 6-os, 7-es érdemjegyei voltak, s tekintettel arra, 
hogy az akkori rendszerben 1-tôl 7-ig osztályoztak, ez igen jó jegynek számít. Gergely 
tanár úr vezette az iskolai énekkart is, abban is énekelt Ferdinandy, az alt 2 szólamban.228 
Noha az iskolát reakciósnak tartotta a helyi pártszervezet, ennek ellenére magas beosz-
tású pártfunkcionáriusok járatták ide a gyereküket, például Révai József is a Péter nevû 
fiát. Egy érdekes esetre emlékszik vissza Gergely tanár úr: „Maga a tankerületi fôigazgató 
(Molnárné) jött egyszer rajtaütésszerû látogatásra sleppjével. A nagyszünetben érkez-
tek, amikor a tanulók a nagy épületben futkároztak és majdnem fellökték a látogatókat. 
Mindkét tantestületet összehívták és a fôigazgató magából kikelve tolta le a tanári gárdát. 
Szemes Jóska, a gimnázium igazgatója mellett álltam és csendesen megjegyeztem, mire 
alapozza ezt a negatív véleményt, amikor még egy órát sem látott. Jóska meghúzta a ka-
bátomat, hogy hallgassak. Molnárné még dühösebb lett, és azt mondta, majd megnézi az 
órán folyó munkát is, és tanításra parancsolt bennünket.

Eszembe sem jutott, hogy engem »tisztel meg« látogatásával. Valamelyik kollégát 
kellett helyettesítenem a 8. osztályban, de ezen a napon már volt velük egy kémiaórám, 
ahol a foszfort és a gyufagyártást tárgyaltuk meg. A fizikai elôadóban tartottam az órát. 
A lépcsôzetes padok legmagasabb sorába ültek be, Molnárné egyik kedves tanítványom, 

226 Ld. Ottlik-fejezetet, ekkor lettek kosztosdiákjaik Ottlikéknak, mert voltak a premontrei gimnázi-

umnak olyan tanulói, akik nem akartak népi kollégisták lenni. Ferdinandy György és öccse, Sándor visz-

szaemlékezése szerint az a hír járta akkor, hogy Aszódról a javítóintézetet telepítették át a premontrei 

gimnáziumba népi kollégium címén. Interjú Ferdinandy Györggyel. 2004. Kérdez: G. Merva Mária. 2004. 

június 18. GVM A. 2005.17.1.

227 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllôi Szent Norbert Francia Általános Iskolájának és Fran-

cia Gimnáziumának Évkönyve az 1946–47. iskolai évrôl. GVM A 2005.19.1. Ferdinandy György a tanulók 

névsorában és a Mária-kongregáció tagjai között is szerepel az évkönyvben. Sôt a 44-es Rákóczi-cserkész-

csapat tagjai között is, de ez tévedés lehet, mert Ferdinandy saját bevallása szerint nem volt cserkész. 

228 Gergely Péter tanár notesza. GVM TD 2005.42.1.
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lakott.239 Ezek a novellák is azt mutatják, hogy mennyire meghatározó élmény volt neki 
a Gödöllôn töltött rövid idô. Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy apa nélkül nôtt fel, 
és az iskola nevelte az „árva kiskamasz”-t (Durrdefekt az isaszegi úton). „Minden apró 
dologra emlékszem, ami itt történt. Tizenegy éves koromtól tizenöt éves koromig lak-
tunk itt, a Podmaniczky utcában. Ma is fel tudom sorolni az utca összes hajdani lakóját. 
Ez engem meghat, mert ötvennégy év eltelt közben. Emlékszem nemcsak a mi kölyök 
focicsapatunknak, de a gödöllôi nagycsapatnak is az összeállítására. Ki volt a jó kapus… 
Sorolhatnám az emlékeket, leírtam sokat belôlük a könyveimben is. (…) És megmaradt 
Gödöllô. Ez volt a paradicsom. Biciklin jártam, minden kanyart ismerek a városban, ami 
akkor még falu volt, és a környékén. Mikor elköltöztünk innen, úgy éreztem, mintha 
kiûztek volna a paradicsomból” – emlékezett az író a Fényképem Balzackal címû köny-
vének gödöllôi bemutatója alkalmával.240

Gödöllô után a budapesti piarista gimnáziumban tanult. Nem vették fel egyetemre. 
1954-tôl a Fôvárosi Autóbuszüzem alkalmazottja volt, s közben vendéghallgató a böl-
csészkaron. 1956-ban külföldre távozott. 1964-ig Párizsban élt. Közben 1959-ben Stras-
bourgban doktori címet szerzett irodalomtörténetbôl. 1964-ben Puerto Ricoba költözött 
és 37 éven át az ottani állami egyetemen a humán tudományok tanára volt. Az utóbbi 
években gyakran tartózkodik Magyarországon, és sorra jelennek meg a könyvei.

SZEMELVÉNY

Az internátusban fehéringes papok fogadták a növendékeket. Olyanok voltak, mint az 
arkangyalok: sebesen siklottak végig a folyosókon, az sem látszott, mozgatják-e a lábukat. 

Az ágyakra tették a holmijukat, azután visszamentek az állomásig. A vonat már rég 
elment, de ôk csak álltak a lebombázott pályaudvaron. Nem néztek egymásra: szégyellték 
magukat. Pontosan tudták: túladtak rajtuk. Ami volt, elmúlt, és ôk csak a frontokon por-
ladó apákra emlékeztették az asszonyokat. Ökölbe szorították a kezüket, nézték a síneket, 
a szuszogó tolatómozdonyokat. 

Múltak a hetek. Megszokták a napirendet, és azt, hogy itt még az asztalnak is latin 
neve van. Nehezen barátkoztak – ahhoz elôször meg kellett tanulni az intézet törvényeit. 
Itt mindenki valaki fölött volt és valaki alatt.

 A rangsor élén tucatnyi növendék állt: a történelmi nevek. Ezeket még a szerzetesek 
is áhítattal ejtették ki. A gazdag fiúk következtek utánuk, mindenki, aki csak pénzzel fi-
zetett. Ezektôl megkérdezték: a te apád mit csinál? Közöttük már nem a név biztosította 
a helyet.

239 Interjú Ferdinandy Györggyel. 2004. I. h.

240 Nádudvari Anna: A magyar irodalmat választotta. Ferdinandy György itthon. Gödöllôi Szolgálat, 

2004. július 15. 3.

tavakhoz kerékpározott. Ez volt élete elsô írása, s nagy sikert aratott vele, nemcsak az 
osztálytársainak tetszett, de a magyartanár is megdicsérte. Irodalmi karrierje kezdetének 
történetét a Durrdefekt az isaszegi úton címû novellájában írta meg.234 Kiszel Éva aztán 
egy kanadaihoz ment feleségül, Montrealban él. Öregkorukra levelezésben és rendsze-
res telefonbeszélgetésben élô, szép barátság alakult ki Kiszel Éva és Ferdinandy György 
között. „Ez olyan megható, és nagyon meg tudom érteni azokat, akik öregkorukra újra 
összekerülnek, a gyerekkori szerelmek öregkorukra újra összekerülnek, azt nagyon meg 
tudom érteni” – vallja az író.235

Matematikát és fizikát tanított Gémesi József, akit hosszú bajusza miatt Bajszinak be-
céztek.236 Súlyos sebesülésekkel jött haza a hadifogságból, sántítva járt. Egy esetre emlék-
szik vele kapcsolatban, amelyet a Hazaárulók címû novellájában237 meg is írt: „Annak ide-
jén, még a háború után, kaptunk Nyugatról egy szeretetcsomagot. Amikor kibontottuk, 
a jégeralsók között anyánk az angol légierô kerek emblémájára akadt. Royal Air Force! 
Azonnal a mellemre tûztem, egész nap büszkén feszítettem vele a suliban.

A matematikát abban az idôben Gyimesi tanár úr tanította. Fiatal ember volt, nemrég 
jött meg hadifogságból, bottal járt, erôsen sántított. A gyerekek tisztelték, és féltek is tôle 
egy kicsit. A nagy, kajla bajusza miatt nem is nevezték ôt csak Bajszinak. 

– Mi az ott a melleden? – kérdezte, amikor észrevett. – Veszed le azonnal? Mi vagy te, 
édes fiam? Pojáca? Majom?

Akkor szégyelltem utoljára így magam.”
Egyik gödöllôi osztálytársának állít emléket a Policsány címû novellában238, emlék-

szik benne az alvégi hosszú árokra, az Akasztósgödörre, ahol állítólag kivégezték a negy-
vennyolcasokat az isaszegi ütközet után, a töltés oldalában lévô homokbarlangokra, ahol 
Besnyô felé kanyarodik a vonat és a lágyvizû halastavakra. Osztálytársával együtt em-
lékeznek a legendás tornatanárokra, Kirchhofer Józsefre, Csoszára és Eötvös Károlyra, 
Pupákra. „A szertorna sosem volt leányálom. Miért szerettük mégis annyira ezeket a régi 
tornatanárokat? Talán mert olyan egyenes ember volt valamennyi.” Az osztálytársai kö-
zül emlékszik még Pilcsik Tivadarra, aki azután az agrártudományi egyetemen tanított, 
tehát megmaradt ugyanabban az épületben 10 éves korától 65 éves koráig, Tóth Péterre, 
aki állatorvos lett és az állatkórház igazgatója volt, Faluba Zoltánra, aki méhészeti szak-
könyveket írt, Varga Katalinra, a pedellus lányára, akivel késôbb Párizsban találkozott, 
mert kultúrattasé volt a férje, Lévay Máriára, akiknek a Besnyô felé vezetô út mentén volt 
a házuk, Pusztaszeri Antóniára, aki Ferdinandyhoz hasonlóan a Podmaniczky utcában 

234 In: Fényképem Balzackal. Bp. 2004. 31–34.

235 Interjú Ferdinandy Györggyel. 2004. I. h.

236 Polcz Iván: Gémesi József középiskolai tanár, tudományos kutató. In: A Gödöllôi Premontrei Gimná-

zium és az Öregdiákok Egyesületének 3. Emlékkönyve. 1. kötet: Tanáraink. Bp. 2005. 43–46.

237 In: Az amerikai telefon. Bp. 1996. 157.

238 Uo. 188–190.
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6. A kITElEpülô 
– OTTlIk GézA (1912–1990) 

Ottlik Géza hosszú idôn át kötôdött Gödöllôhöz, harminc évig 
volt „helyi érdekû falusi”241 ezen a fôváros közeli településen, me-
lyet Buda címû posztumusz regényében gyakran emleget Monos-
tor néven. Az író és Gödöllô kapcsolatában két nagy korszakot 
kell megkülönböztetni. Az elsô 1924-tôl 1946-ig tart, amikor 
gyakorlatilag nyaralóként használták a gödöllôi házat, tavasztól 
ôszig, a húsvéti és a nyári vakációkat töltötte itt a család. A bol-
dogság szigete volt ez a hely Ottlik számára ebben az idôszakban. 
1946-ban ideköltözött feleségével, lényegében a kitele pítések elôl 
menekülve, és 1954-ig éltek itt. Ebben a második korszakban az 
önkéntes szám ûzetés helyszíne, menedék lett Gödöllô.

A boldog sziget

Ottlik édesanyja 1924-ben vásárolta meg a Király utca 11. számú 
házat nagy kerttel 80 millió koronáért.242 A házvásárlás – az admi-
nisztrációt tekintve – nem ment zökkenômentesen. Az ingatlan há-
rom tulajdonos nevén volt. Kettônek a parcellái tévesen szerepeltek a 
telekkönyvben, a harmadik tulajdonos pedig be sem volt vezetve. Új 
telekkönyvi felvételt rendeltek el a vevô, azaz özv. Ottlik Gézáné költ-
ségére. A harmadik tulajdonos esetében pedig új hagyatéki eljárást 
kellett lefolytatni, hogy az eladó igazolni tudja húszéves örökösödé-
si jogát. Mindez másfél évig tartott. Egy 1925. május 27-i keltezésû 
adásvételi szerzôdésbôl kiderül, hogy Szamek Mártonné Konkoly 
Róza – az egyik tulajdonostárs – a házvásárlás után egy évvel még 
mindig lakja az ingatlanon lévô kisebb házat és a kerti melegágyhoz 
az ingatlanértékesítés után is ragaszkodik.243 

241 Ottlik Géza: Buda. Bp. 1993. 343. 

242 A Gödöllôi Földhivatal 3694. számú Tulajdoni lapja szerint az adásvételi szerzôdést 1924. május 
20-án kötötték meg. 1924. július 11-én írták özv. Ottlik Gézáné, szül. Csonti Szabó Erzsébet nevére a 
megvásárolt ingatlant a Földhivatalnál.

243 Buda, 212–213.; Adás-vevési szerzôdés özv. Ottlik Gézáné és Szamek Mártonné között. Gödöllô, 1925. 

május 27. Magántulajdon.

Másoknál fölösleges lett volna a kérdés. A fekete zakóban feszengô fehéringesek csa-
patáról messzirôl lerítt, hogy parasztgyerekek. A papok jól bántak velük: természetben 
fizettek, a rendházban szárazbabot ettek, ha késtek a liszttel, burgonyával tele szekerek.

Utánuk már csak a protekciósok, a megtûrtek szedett-vedett társasága következett. 
Puszta, akinek a mamája a rektor úrral töltötte a víkendeket, a szegény rokonok, akiknek 
egy-egy püspök nagybácsi szorított helyet. Minden évfolyamnak volt néhány okos pa-
rasztgyereke, ezeket negédeskedve dicsérték: lám, ki hinné! Ôk csinálták meg a többiek 
leckéjét, de egyébként nem voltak különösebben érdekesek. 

A nevelôk csak elsô látásra voltak olyanok, mint az arkangyalok. Ha nem is lángpal-
lossal, de léniával, nádpálcával jártak, büntettek, fenyítettek, ebben is szigorúan betartva 
íratlan törvényeiket. Volt, akinek csak dorgálás járt, egy rosszalló fejcsóválás bôven elég 
volt egy Pallavicininek. A pénz arisztokráciájának már kijárt a pofon. El is keltek közöttük 
a nyaklevesek. A többiekkel nem érintkeztek ilyen közvetlenül a nevelôk: a nép körében 
körmösök jártak és fenekesek. 

Kollektív fenyítések is voltak azért. A szabadidô megvonása, a guggolás. Ilyenkor ad-
dig kuporgott az évfolyam, amíg csak valaki össze nem esett. Ezek a közös kínok bizonyos 
fokig feledtették a kifinomultabb, névhez, ranghoz szabott büntetéseket. 

Yuri egyik csoporthoz sem tartozott. Még a vidéki fiúkhoz húzott volna leginkább, 
ezek legalább szerények voltak és csöndesek. De hamarosan kiderült, hogy minden tár-
saságnak van renegátja: a magányosak, akik a maguk módján semmibe veszik az egész 
szerkezetet. Yuri hozzájuk csapódott. Csáky Sanyihoz, aki ugyan ôrgróf volt, de egyedül 
járta az erdôt, és ha megszólalt, a természetrôl, fákról, madarakról tudott történeteket. 
Hubbner Pipóhoz, akit ittfelejtett a családja, amikor Nyugatra szökött. A kis Baktaihoz, 
akinek kivégezték az apját, és megállás nélkül szövögette a szökési terveket. 

Együtt csavarogtak. Tüzet raktak az Erzsébet királyné kandallójában, ittak a Papp 
Miska kútjából, ahonnan pontosan a besnyôi kegyhelyre nyílott a kilátás. A kis Baktai 
megmutatta, hogyan szemelte ki áldozatait a betyár, Csáky Sanyi a vaddisznók nyomait 
magyarázta, még a súlyukat is megállapította. Átadták egymásnak, amit csak megtanul-
tak az eltûnt, kivégzett, nyomorékká vert édesapáktól. A látogatónapokon illatfelhôben 
érkezô asszonyokról ezeken a kószálásokon soha szó sem esett.

Karácsonykor mindenki hazament. Az internátusban csak Hubbner, Baktai, és egy 
furcsa különc, Béri Denevér maradt. Ez bôregereket idomított. Éjjel fogta ôket a tetôn, 
megszámozta, és egy nagy dobozban az ágya alatt tartotta az áldozatokat. 

Felbosszantották a vaksi, esetlen állatokat, fogadásokat kötöttek. Így párbajoztak, ha 
beázott a cipôjük, és nem csavaroghattak az ünnepek alatt.

A mosoly albuma
Részlet
In:  Az amerikai telefon. Budapest, 1996
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Ottlik is jól érezte magát Gödöllôn a vakációk idején. Reggelen-
ként jókedvûen ébredt, a teraszon reggelizett az ôt mindig körülvevô 
nôkkel (édesanyja, nôvére, nagymamája, nagynénje, a háztartási al-
kalmazott). Aztán lebiciklizett a faluba a vasút állomásra vagy a kas-
tély parkján át az alvégre kerekezett, hogy barátjával, Kriesch Matival 
talál kozzon. Kriesch Tamás a gödöllôi mûvésztelep alapítójának, 
Körösfôi-Kriesch Aladár festômûvész nek az egyik fia. Jó sportolók 
voltak mind a ketten, együtt teniszeztek és futottak. 

Hatalmas rádióantennát épített a gödöllôi kertben, amelynek 
segítségével az akkor szenzációt jelentô rádióadásokból a holland 
Hilversum és a német Kônigs-Wusterhausen adók mûsorát tudta fog-
ni már az 1920-as, 1930-as években. Izgatta, elkápráztatta a detekto-
ros rádió, a drót nélküli közvetítés csodája. Nem is annyira a mûsor 
érdekelte, inkább a technika a rádiózásban.247

Egy nagy szerelem díszletét is adta a gödöllôi nyár. Az 1929-es nagyvakációban ismer-
kedett meg egy társaságban a lévai Szilassy Sárival, aki egyik katonaiskolás társának volt 

– Ottliknál három évvel idôsebb – unokanôvére. Pedig 1929 nyarát, legalábbis egy részét, 
Gézának tanulással kellett töltenie, ugyanis megbukott egy tárgyból, méghozzá magyar 
nyelv- és irodalomból.248 Középiskolás évei alatt az 1928–1929-es tan-
év második félévében volt a leggyöngébb a tanulmányi eredménye.249 
A rendes tantárgyakban való általános elômenetelét tekintve az évi 
rangsor szerint 59 társa közül csak az 52. helyre került, míg az elôzô 
években a 28., 24., 19., 17. stb. helyen szokott szerepelni. Ám a Sári-
szerelem ellenére augusztus 30-án pótvizsgát tett magyar nyelv- és 
irodalomból, így aztán egy elégségessel helyrehozta a korábbi siker-
telenségét.250 

„Kár volt a szép szôke Sári 29-ben epedve várt leveleit drága kincs-
ként mind megôrizni. Ezeken borult fel (amilyen gyalázatos hóhányó 
vagyok) a nagy szerelmem.”251 104 fóliót kitevô 84 db levél maradt meg 
Sáritól az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában. 1929 és 1939 
között folyt a levelezés. Sári idônként fônökének, egy lévai ügyvéd-
nek a céges levélpapírján rótta beszámolóit élete eseményeirôl, gyak-

247 „Az étheren át…” Ottlik Gézával beszélget Salamon István. Kortárs, 1986/11. 109–110.

248 Két mûvében is említi: Hajnali háztetôk. Minden megvan. Bp. 1994. 20., A másik Magyarország. In: 

A Valencia-rejtély. Hajónapló. Pályákon. Bp. 1989. 77.

249 1923 és 1926 között a kôszegi „Hunyadi Mátyás” magyar királyi alreáliskolai nevelôintézet, 1926 és 

1930 között a budapesti magyar királyi „Bocskai István” reáliskolai nevelôintézet növendéke volt.

250 Ottlik Géza Tanulmányi értesítôje (1923–1930) OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

251 Buda, 226.

Mibôl vásárolták a házat? Ottlik másfél éves volt, amikor el-
vesztette édesapját. Idôs Ottlik Géza 49 éves korában halt meg 
tüdôgyulladásban. 1913–1914 telén az édesapa halála után a Lovas 
útról átköltöztek a budai Fehérvári út (mai Bartók Béla út) 15/B-be, 
a II. emelet 19. számú lakásba. Férjhezmeneteléig velük lakott Ottlik 
Pálma, az édesapa elsô házasságából származó leány, zenekritikus, 
aki Júlia néven szerepel a Buda címû regényben. Ami a család anyagi 
helyzetét illeti, idôs Ottlik Géza magas beosztásban dolgozott a bel-
ügyminisztériumban, osztálytanácsos volt, valamint a „császári és 
királyi kamarás” cím tulajdonosa.244 Özvegye havi 161 pengô nyug-
díjat élvezett utána.245 Ezenkívül az édesanyának 72 hold földje volt 
Kecskeméten és környékén, Borbás- és Városföld-pusztán, melyet 
kiadott haszonbérbe. Részben a földbirtok jövedelmébôl, részben 
pedig a Fehérvári úti lakás árából vásárolták meg a gödöllôi házat. 

Géza az év nagy részében a katonaiskolában tartózkodott, édes-
anyja pedig a budai lakás eladása után az ôszi és téli hónapokat egyik barátnôjének az 
Egyetem tér és a Kaplony utca sarkán lévô belvárosi panziójában töltötte. Mígnem 1930-
ban vett egy lakást Budapesten is az Apponyi tér l-ben.246 

1924-ben vásárolták meg a gödöllôi házat, de csak két év múlva költöztek bele. Az 
1926-os húsvéti szabadságra még a Fehérvári úti lakásba ment Géza, ám a nyári vaká-
cióra már Gödöllôre. A ház, mely a koronauradalom zsellérbirtokából kihasított telken 
épült, eredetileg vadászlak volt, a falu szélén. Fûthetô, télen is lakható, kényelmes és 

masszív épület. Öt nagyméretû szoba volt benne, 
széles terasz tartozott hozzá, hátul üveges veranda. 
Az óriási kert egészen az erdôig húzódott. A nagy 
ház mellett állt az ingatlanon egy kisebb háromszo-
bás lakás is. A kertben villanymotor mûködtette a 
kutat. A tágasság, nagy terek, sok hely jellemezte 
a gödöllôi tulajdont. A Fehérvári úti lakás bútorait, 
szobaberendezéseit költöztették ki. Volt egy háztar-
tási alkalmazottjuk, Terka néni a Budában. Pálma is 
gyakran és szívesen idôzött ott, ha valami nagyobb 
lélegzetû munkán dolgozott. 

244 A megszûnt császári udvar idejébôl maradt udvari cím, stilizált aranykulcsos jelvénnyel. Csak annak 

adományozta a király, aki 8 apai és anyai nemes ôst tudott kimutatni és megfelelô vagyona volt. Ld. Tolnai 

Világlexikon VIII. köt. 70. 

245 Ld. Helyhatósági bizonyítvány Ottlik Géza egyetemi tandíjmentességéhez. Bp., 1930. dec. 29. OSzK 

Kézirattár Ottlik-hagyaték.

246 Buda, 181., 215.
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szerzett abszolutóriumot az egyetemen, középiskolai tanárként azonban nem tudott el-
helyezkedni. A háború alatt légoltalmi parancsnok volt, minden második éjszaka ügye-
letet tartott a II. kerületi rendôrségen – ahogyan arról Vas István is beszámol életrajzi 
regényében.256 1945 ôszén felvették a Rádió irodalmi osztályára munkatársnak, 1946 
márciusában azonban elbocsátották.257 Több állása nem volt. 1946 tavaszán különféle 
átszervezések zajlottak a Rádióban. Márciusban Kolozsvári Grandpierre Emil lett az Iro-
dalmi Osztály vezetôje. Létrehoztak egy könyvkiadót is, és Ottlikot ide akarták áttenni 
a dramaturgiáról irodalmi vezetônek. Végül csak annyi valósult meg belôle, hogy lefor-
díttatták vele Roosevelt amerikai elnöknek a háború alatti beszédeit.258 A háború utáni 
években biztonságosabb és könnyebb volt az élet vidéken, mint a fôvárosban. Ottliknak 
se állása, se pénze nem volt. Eladták a budai II. kerületi Riadó utca 2/c szám alatti laká-
sukat, és 1946 nyarán Gödöllôre költöztek. Akkor még nem tudták, hogy ez egy hosszú 
és keserves számûzetés kezdete. 

256 Vas István: Azután. Bp. 1990. II., 300. 

257 „Az étheren át…”, 114.; Buda, 313.

258 „Az étheren át…”, 113.

ran használva közben – ahogyan Ottlik emlékezete is megôrizte – a „reménylem” szót. 
„Jó, talán lehet így is mondani. Lassan mégis eluntam ezt. Reménylem? Mit reményel már 
megint? Mi az úristen keserves kínjának reményel mindig valamit? Hát csöndesen meg-
utáltam a reményléseivel együtt.”252 Sári fényképeit is megôrizte Ottlik, egy csinos, eleven, 
talpraesett, életvidám, kissé kacér fiatal hölgy kacsint ránk az 1920-as évek végérôl.

Egyéb tekintetben is vidáman és gondtalanul zajlott az élet 
ezekben az években. Ha akadt bérlô, Ottlik édesanyja kiadta a 
gödöllôi házat. 1936. május 1-tôl 1937. május 1-ig például Hec-
kenast Gáborék, egy háromgyerekes család lakott az ingatlanban, 
az 1940-es évek elején Sziládi Gyula gödöllôi csendôrparancsnok, 
1944–1945-ben pedig Mattyasovszky György, budapest volt 
rendôrfôkapitánya. Az Alvégnek ezen a részén általában nyug-
díjas tisztviselôk, katonatisztek laktak szép, de nem hivalkodó 
házakban. Ottlikné „méltóságát” energikus asszonynak ismerték 
a bérlôk. „Az Ottlik-villa kertjének utcai oldalán virágzó geszte-
nyefák sorakoztak, mint gyertyákkal díszített karácsonyfák. Hát-
rább, a félig nyitott veranda elôtt nagy diófák álltak. Oldalt, az 
erdô felé vezetô kis átjáró utca felô esô kerítést illatos lila íriszek 
szegélyezték. A kert felnyúlt egészen az erdôig. (…) A tavaszi 
szél az erdô felôl a virágzó akácfák illatát hozta.”253 

Alapvetôen a földbirtok hozama tartotta el a családot, 1939. november 4-i házasságkö-
tésük után beleértve az író feleségét, Debreczeni Gyöngyit is. A haszonbért holdanként 
három métermázsa tisztabúzában állapították meg, melyet évente kétszer: május l-jén és 
október l-jén kellett a haszonbérlônek szolgáltatnia. „Ezen gabona haszonbéren felül kö-
telesek haszonbérlôk évenként 160 kg-os hízott sertést, 5 pár hízott pulykát, 3 pár hízott 
kacsát, 10 pár csirkét és 200 tojást természetben szolgáltatni.”254 1940. október 30-án az 
édesanya vagyonát a fiára íratta ajándékozási szerzôdéssel. A hivatalos irat megállapítja, 
hogy „a szerzô félnek az elidegenített ingatlanon kívül egyéb vagyona nincs, a szerzô 
foglalkozására nézve író.”255

Valóban író, de a foglalkozásából aligha tudott volna megélni, hiszen 1957-ben jelenik 
csak meg az elsô könyve. Leszámítva egy-két újságszerkesztôséghez köthetô epizódot 
(Budapesti Hírlap, 1933, Esti Kis Újság, 1942), Ottliknak nemigen volt állása. 1935-ben 

252 Buda, 227.

253 Heckenast Gábor emlékirata. Kézirat. Budapest, 2012. GVM A 2012.55.1. 

254 Haszonbérleti szerzôdés özv. Ottlik Gézáné budapesti (Apponyi tér 1.) földbirtokos és H. Kiss Ferenc 

és neje, Farkas Erzsébet kecskeméti (Borbás 37.) lakosok között. 1944. május 10-én. Magántulajdon.

255 Kecskemét thj. város közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának 1023/1940. számú ajándé-

kozási szerzôdése. Magántulajdon.
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címén. Mivel ezeket képtelen volt teljesíteni, az író 1949. szeptember 12-én felajánlot-
ta mezôgazdasági ingatlanait megvételre az államnak. Tíz nap múlva már meg is kapta 
a választ: nem tartanak rá igényt, nem veszik át a fölajánlott ingatlant. „Ennek folytán 
felhívjuk, hogy az ingatlant továbbra is a jó gazda gondosságával mûvelje meg, illetve a 
megmûvelésérôl gondoskodjék” – hangzott az álszent intelem.265 1949. október 24-én a 
Kecskeméti Adófelügyelôség megkeresése alapján a gödöllôi adóhivatal lefoglalta az író 
házát adótartozás címén. Ha tizenöt napon belül nem rendezi adóhátralékát, akkor elár-
verezik az ingatlanát. Valószínûleg ez a szomorú és rideg tény a valóságalapja annak a le-
gendának, amelyet Szabó Magda ír le: „A gödöllôi epizódnak nem voltam tanúja, arról csak 
hallottam, sokáig és sokszor volt téma Ottlik kitörése akkori lakóhelye színterén valami 
lakásügyben, melynek kapcsán egy ingerült válaszai mérséklését kívánó tisztviselôt azzal a 
váddal kényszerített némaságra, hogy mindazok után, amit elraboltak tôle, most már látha-
tólag az idegességére is igényt tart az állam, holott neki az a kenyérkeresô munkaeszköze, 
az idegesség. A lakásügyet két pillanat alatt elintézték, csak kint legyen a hivatalból.”266 
Ottlik a Kecskeméti Adófelügyelôségnek írott levelében felsorolja azokat a hivatalosan kije-
lölt kishaszonbérlôket, akiknek a mezôgazdasági járulékot fizetniük kellene. Ám azok sem 
terményben, sem készpénzben nem hajlandók eleget tenni kötelezettségüknek.267 Az ilyen 
és ehhez hasonló zaklatások nem a véletlen mûvei voltak. „Az ismétlôdô tagosításokkal 
sikerült elérni, hogy a kulákok nagy része fölajánlotta földjét a termelôszövetkezeteknek. 
(…) 1952-re a kulákok több mint egyharmada teljesen föld nélkülivé vált.”268 Sorstársai-
hoz hasonlóan Ottlik is arra kényszerült, hogy föladja tulajdonát. 1949. november 14-én 
ellenszolgáltatás nélkül fölajánlotta földjét a Pestvármegyei Ingatlanforgalmi Bizottságnak.

Erre természetesen igenlô válasz érkezett, minden köszönet nélkül, pusztán csak érte-
sítették a fölajánlót, hogy ellenszolgáltatás nélkül átvették az adómentes 52 kataszteri hold, 
1066 négyszögöl területû szántót, rétet, legelôt és az ingatlanon lévô lakóházat, istállót és 
sertésólat, és bekebelezték azokat az államkincstár javára.269 A Kecskemét Városföld-pusz-
tán lévô 14 hold ingatlant még egy darabig megtartotta és kishaszonbérlôkkel mûveltette. 
Minden tekintetben igyekezett a törvényes elôírásoknak és a kor szabta követelmények-
nek eleget tenni: rendesen fizette az adót, 1952-ben kétszer jegyzett úgynevezett Har-
madik Békekölcsönt, szeptemberben 1000 Ft, októberben 200 Ft névértékben.270 Hiába 

265 Ottlik Géza levele a Pestvármegyei Ingatlanforgalmi Bizottságnak. Gödöllô, 1949. szept. 12.; Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vármegye I. sz. Ingatlanforgalmi Bizottságának levele Ottlik Gézának. Bp., 1949. szept. 22. 

Magántulajdon.

266 Szabó Magda: Adalék az Ottlikiászhoz: Ludány. Holmi. 1994. június. 855.

267 Ottlik Géza levele a Kecskeméti Adófelügyelôségnek. Gödöllô, 1949. okt. 24. Magántulajdon.

268 Kávási, 62.

269 Ottlik Géza levele a Pestvármegyei Ingatlanforgalmi Bizottságnak. Gödöllô, 1949. nov. 14., A Pest-

vármegyei I. sz. Ingatlanforgalmi Bizottság véghatározata. Bp., 1949. nov. 22. Magántulajdon.

270 Békekölcsön-jegyzésrôl szóló igazolások magántulajdonban vannak.

A kulák

„Hurcolkodni ‚46-ban elmebajos vad vállalkozás volt. (…) A költözködés megoldhatatlan 
nehézségeit diadalmasan túléltük. Mesterembert, iparost nem lehetett kapni, mindent 
magunk csináltunk, festés, mázolás, villanyszerelés, tetôcserepezés, kárpitozás, asztalos- 
és ácsmunka: nagy mulatság volt mindkettônknek.”259 Kezdetben még humorosan fogták 
fel ezt az átmenetinek szánt, rövid epizódnak gondolt vidéki tartózkodást. A baráti levelek 
is errôl tanúskodnak, „…idôvel, ha eluntátok a gazdálkodást Gödöllôn, esetleg gyarmatot 
vesztek?”260 „Remélem, azóta megalapítottátok a farmot, és már rengeteg csirkét tenyész-
tettél.”261 A helyzet azonban egyre rosszabb lett.

Özvegy Ottlik Gézáné 1947. október 18-án meghalt, gödöllôi és kecskeméti ingatlanát 
fia örökölte. A hagyatékot 40.300 Ft-ra értékelték, mely után az író 3.591 Ft illetéket 
fizetett 1948. november 22-én. Akkoriban ez egy jelentôs összeg volt, Ottlik úgy tudta 
kifizetni, hogy a teljes ingatlanból eladott öt hold földet Gulyás Ferenc kecskeméti gazdá-
nak.262 Földbirtokában azonban nem sok öröme telhetett. Rákosi Mátyás 1948. augusztus 
20-i kecskeméti beszéde kiadta a jelszót a kulákellenes politikai kampány megindítására. 
Márpe dig a nemesi származású, felsô-ozoróczi és kohanóczi Ottlik Géza a maga 72 ka-
tasztrális hold jával kulák volt bizony a javából. Abba a kategóriába tartozott, amelyik 25 
holdnál nagyobb földtulajdonnal rendelkezett, hiva tásszerûen mással foglalkozott és a 
tulajdonában lévô földterületet bérbe adta.263 A kulákokat sújtó gazdasági korlátozások 
jegyében Ottlikot is megfosztották a szabad földhasználat, bérlet, bérmunka alkalmazásá-
nak jogától. A 9000/1948. Korm. sz. r. 3 paragrafusán alapuló jogánál fogva a kecskeméti 
Földbérlô Bizottság döntötte el 1948. október 11-én, hogy a tulajdonos kinek adhatja bér-
be a földjét. Ezenkívül a haszonbérlet idôtartamát, összegét és egyéb feltételeit ugyancsak 
ez a bizottság állapította meg.264 

A földhasználat korlátozásán kívül az adók állandó és egyre nagyobb mérvû emelésével 
hozták lehetetlen helyzetbe ezt a társadalmi réteget. Ottliknak az 1949-es évre 1069 Ft 
általános jövedelemadót vetettek ki és 3.325 kg búzát mezôgazdasági fejlesztési járulék 

259 Buda, 313.

260 Koromzay Dénesné levele Ottlik Gézánénak. Bloemendal (Hollandia), 1946. szept. 17. OSzK Kézirat-

tár, Ottlik-hagyaték.

261 Kálnoky László levele Ottlik Gézának. Eger, 1947. jan. 24. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

262 Illetékfizetési meghagyás. Bp. 1948. szept. 20.; Kivonat a hagyatéki tárgyalási jegyzôkönyvbôl. Bp. 

1948.; Ottlik Géza levele a Pestvármegyei Ingatlanforgalmi Bizottságnak. Gödöllô, 1949. szept. 12. Ma-

gántulajdon. 

263 Kávási Klára: Kuláklista. Bp. 1991. 22.

264 Kecskemét thj. város II. sz. Földbérlô Bizottságának véghatározata. Kecskemét, 1948. okt. 11. Ma-

gántulajdon.
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iratot. Szokol Gyulánál kellett megjelennie.274 Feltehetôen ennek a „felülvizsgálat”-nak 
lett az eredménye, hogy végül levették a kuláklistáról. A jó hírt Vas István közölte elôször 
Ottlikkal: „Kónya Lajos e percben értesített: a Pártközpontból telefonáltak neki, hogy 
neved töröltetett a kulák-listáról. Mikor iszunk rá?”275 Kicsit késôbb érkezett a hivatalos 
értesítés a Gödöllôi Járási Tanács VB. Titkárságától: „Értesítem, hogy a Pest megyei Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága 0099/1953. sz. rendelete alapján a kuláklistáról törölve lett. 
Gödöllô, 1953. március 16. Buzma János VB elnök.”276 

A hattyúprémes, bordó házikabát

A különbözô visszaemlékezésekbôl és nem utolsó sorban Ottlik írásaiból rekonstruálni 
lehet gödöllôi mindennapjait a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején. A gaz-
dálkodás, a gyümölcsfák ápolása, a kert gondozása, csirkék tenyésztése a legtávolabb állt 
Ottliktól. Felesége, Gyöngyi, végzett ugyan némi kerti munkát, de a haszonkert nagy 
részét a kisházban lakó család (Mariska néniék) mûvelte, állatokat is elsôsorban ôk tar-
tottak. Gyöngyi vezette a háztartást, 1945 után már nem volt háztartási alkalmazottjuk. 
Kosztosdiákokat fogadtak, akiknek szállást és étkezést biztosítottak. Amikor államosí-
tották a premontrei gimnáziumot 1948-ban, a konviktus helyén népi kollégium kezdett 
el mûködni. Három diák, Szunyogh László, Zlinszky György és Várady-Brenner András 
nem akart népi kollégista lenni, így kerültek Ottlikékhoz. 

274 A Minisztertanács Hivatalának levele Ottlik Gézának. Bp., 1953. jan. 30. Magántulajdon.

275 Vas István levele Ottlik Gézának. Bp., 1953. márc. 7. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

276 A levél magántulajdon.

minden. 1952-re a kulák meghatározás politikai kategóriává vált. Az ekkor összeállított 
listákon már kuláknak tekintették mindazokat, akiknek 1948 elôtt 25 katasztrális holdat 
meghaladó földtulajdonuk volt, függetlenül attól, hogy a listázás idején volt-e földjük vagy 
sem. A valamikori 72 hold ingatlanával bôven „kizsákmányoló”-nak számítolt Ottlik is, és 
1952-ben kuláklistára került. A még tulajdonában lévô 14 hold földre akkora adókat rót-
tak ki – 1948–1949-re visszamenôleg adóztatták 1952-ben –, hogy képtelen volt kifizetni 
azokat. Ismét végrehajtási eljárást kezdeményeztek ellene. Így kénytelen volt fölajánlani 
az államnak ellenszolgáltatás nélkül az, utolsó 14 holdat is, melyet 1953. február 14-én be 
is kebelezett a Kecskemét Városföldi Dózsa Tszcs.271 Mindez pontosan benne van a Budá-
ban Gyöngyi képzelt vagy valóságos gödöllôi naplójából idézve. 1952. október: „Azonnal 
megfájdul a gyomrom attól is, ha Bébé kesereg, most pedig reggeltôl estig azt teszi. Nem 
mondom – lakás-kiigénylés, adóvégrehajtók, kút-javítás (hétszáz forint lesz), kuláklistán 
vagyunk, mellesleg ezer forint békekölcsön. Luc csodás. Melegség, biztonság, okosság. 
Szegény, futkos Pesten egész nap. Ja: a legkisebb kacsa is megdöglött tegnap.”272 

Írótársai próbáltak közben járni az Írószövetség segítségével, hogy levegyék a kulák-
listáról. Szántó Piroska emlékezete így ôrizte meg Ottlik életének ezt az epizódját:  

„Aztán egyszer kedden jelenik meg Cipi, kis notesz nélkül, szatyor nélkül és röhög, ahogy 
még sose hallottam röhögni, mint egy ló. Iszonyúan megijedek. – Baj van? – Á, dehogy,  
csak kuláklistára tettek a kecskeméti hetven hold miatt, ami még nem is a miénk.  
S hogy kérjek igazolást a kerületi pártszervezettôl, ahol laktunk, hogy író vagyok, kü-
lönben kitelepítenek. S ez a maga hülye férje ilyenkor nincs itthon, a Kiadóban árulja 
a hazát Illés Bandi felügyelete alatt.”273 A fennmaradt dokumentumok szerint pedig úgy 
alakult a történet, hogy a Minisztertanács Hivatala expressz levélben 1953. február 2-án 
délelôtt 11 órára behívatta az írót, kérve, hogy vigye magával a földjére vonatkozó összes 

271 A kecskeméti Dózsa György Termelôszövetkezet nyilatkozata Ottlik Géza 14 holdas ingatlanának 

fölajánlásáról. Kecskemét, 1951. okt. 9.; Adófizetés iránti figyelmeztetés Ottlik Gézának 8840,-Ft 

búzaföldadó azonnali befizetésérôl. Gödöllô, 1952. szept. 6.; Kecskemét Város Tanácsa Végre-

hajtó Bizottsága Pénzügyi Osztálya Adóügyi Csoportjának igazolása Ottlik Géza részére arról, 

hogy a 8840,-Ft adóhátralékot 3.095,-Ft-ra mérsékeli. Kecskemét, 1952. dec. 2.; A Gödöllôi Járási 

Tanács Végrehajtó Bizottsága Pénzügyi Osztályának értesítése a Községi Tanács Pénzügyi Osztá-

lyának arról, hogy: „Ottlik Géza gödöllôi lakos elleni végrehajtási eljárást a további intézkedésig 

tartsa függôben, mert nevezett 6 havi részletfizetési kedvezményt kapott.” Gödöllô, 1952. dec. 

20.; Bácskiskunmegyei Tanács Mezôgazdasági Osztály Földbirtokrendezési Csoportjának véghatározata 

arról, hogy Ottlik Géza 14 hold szántóját ellenszolgáltatás nélkül átveszi a Kecskemét Városföldi 

Dózsa Tszcs. részére. Kecskemét, 1953. febr. 14.; A kecskeméti járásbíróság mint telekkönyvi ha-

tóság Végzése arról, hogy az Ottlik Géza által fölajánlott 14 hold föld tulajdonjogát a Magyar 

Állam javára bekebelezik. Kecskemét, 1953. márc. 4. Valamennyi dokumentum magántulajdon.

272 Buda, 349.

273 Szántó Piroska: Akt. Bp. 1994. 262.
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Ottlikékkal szomszédos házban, és együtt 
bridzseltek. „A bridzspartik általában a 
Józsa-házban zajlottak – emlékszik Hecke-
nast Gábor. – Volt egy kinyitható lábú, zöld 
posztós kártyaasztal, általában annál ját-
szottunk. Cipi partnere rendszerint Gyön-
gyi volt, s apósom és én képeztük a másik 
párost. Cipivel nagyon nehéz volt játszani, 
mert ô három-négy licit után már ponto-
san tudta, kinek milyen lapok vannak a ke-
zében. Néha Gyöngyire is rászólt, ha nem 
azt licitálta, amit szerinte a kezében lévô 
lapok alapján lehetett vagy kellett volna. 
Szóval játékunk egyáltalán nem egyenlô 
partnerek küzdelme volt.”279

Gyöngyi kosztosdiákokat tartott, lemon-
dott a háztartási alkalmazottról, és diákok korrepetálását is vállalta.280 Alapvetôen azonban 
Ottliknak kellett gondoskodnia kettejük eltartásáról és a gödöllôi ház fenntartásáról, ami 
egyáltalán nem volt könnyû feladat. Állása nem volt, vagyonát elvették, az irodalmi életbôl 
kiszorították. Eladogattak egy-egy tárgyat a családi örökségbôl, meg szûkölködtek.281 
Egyébként is a háború után szegény volt az egész ország. Jellemzô az akkori viszonyokra 
a Gödöllôre, Ottlikék látogatására készülô Vas István kérdése: „Cipikém, ha van még idôd, 
írd meg, érdemes-e ennivalót (szalámi, szalonna) levinni? És hogy álltok odalent szappan-
nal (mosó és pipere)?”282 Nyugatról is próbálták segíteni a szegény magyarokat hivatalos 
szervezetek és magánemberek egyaránt. Ottlik nagy levelezése az 1937 óta Angliában élô 
Tábori Pállal úgy indult 1946-ban, hogy egy közös ismerôs megadta Ottlik címét Tábori-
nak, aki a Pro Libertate Friends of Free Hungary céges levélpapírján (A Szabad Magyar-
ország Szabadságharcos Barátai) írta elsô levelét. Aztán hol írógépszalagot, hol újságokat 
küldött Gödöllôre, vagy megpróbálta kinti lapokban elhelyezni Ottlik különbözô írásait. 

„Elküldtem novelláit Dél-Amerikába, ahonnan azt ígérték, hogy legalább csomagokat kül-
denek azért, amit leközölnek, ami talán többet ér.”283 Fennmaradt Gyöngyi háztartási fü-
zete, amelyben pontosan vezette a kiadás és bevétel rovatokat. Megtudhatjuk belôle, hogy 
milyen sokat költöttek cigarettára és hogy milyen kevés pénzbôl kellett kijönniük.284

279 Heckenast Gábor emlékirata. Kézirat. Budapest, 2012. Gödöllôi Városi Múzeum A 2012.55.1. 10.

280 Ottlik Gézáné Önéletrajza. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

281 Szántó, 259.

282 Vas István levele Ottlik Gézának. Bp., 1947. aug. 30. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

283 Tábori Pál levele Ottlik Gézának. London, 1946. dec. 19. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

284 OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

A fiúk igyekeztek tiszteletben tartani a 
házigazda napirendjét, aki fordított életet élt: 
nappal aludt és éjszaka dolgozott. „A késôn 
fekvô, késôn kelô típushoz tartozott (…) de 
nála az éjszakázás kedvtelését mértéktele-
nül megnövelte a felnôtt korában is élve-
zett elégtétel a katonaiskola fegyelméért.”277 
Délután kelt fel, akkor rögtön megkapta a 
kávéját a külön csészéjében, ô reggelizett, a 
kosztosdiákok ebédeltek. Foglalkozott egy 
kicsit Revôgyentivel, a macskájukkal, majd 
kopott hattyúprémes, bordó házikabátjában, 
szakadt, rongyos, lyukas papucsában bevo-
nult a dolgozószobájába a könyvei közé, és 
fordította a Dickenseket. „Ottlik Géza akkor 
otthon házikabátban élt – emlékszik az egyik 

kosztosdiák –, mert egyetlen megmaradt öltönyét kímélnie kellett. A házikabátok sem 
örökéletûek, és az utánpótlás sokáig foglalkoztatta a házat. Venni egyrészt azért nem 
lehetett, mert nem lehetett kapni, másrészt pénz sem volt rá, de ilyetén ez nem bírt 
jelentôséggel. Elôkerült valahonnan egy darab frottír anyag, megmérettetett, és kicsit 
kevésnek bizonyult. Ottlikné, ki gyakorlottan varrt, személyes kihívásként fogta fel, hogy 
az anyag »lázad«. Elsônek kivágtuk ôsi méretek szerint a szabásmintát. Utána körbe-
körbe lenyestük »az úri sallangot«, azaz amit a varratokon meg lehet takarítani, aztán 
elkezdtük kirakni ôket a kiterített anyagra. Kiraktuk néhányszor, de végül is gyôztünk. 
Igaz, ráment a felhajtó, a gallér inkább jelezve, mint jelen volt, csupán a hosszán nem lát-
szott meg szabad szemmel, hogy megsínylette a szûkös állapotokat.”278 A fiúk segítettek 
a bevásárlásban, fôzésben, mosogatásban, kávépörkölésben. Esténként együtt bridzseltek. 
A helybeliekkel nemigen tartottak kapcsolatot, kivéve a szomszéd Józsáékat. Az Ottlik-
házzal szemközt nyílik egy mellékutca, amelyet akkor Kókai utcának hívtak, ma Béri 
Balogh Ádám utca a neve. A Király és a Kókai utca sarkán állt dr. Józsa Dénes háza. 
Józsa Dénes lányát, Józsa Juditot vette feleségül az a Heckenast Gánor, akinek családja 
1936–1937-ben bérelte az Ottlik-házat. Az ifjú pár 1950 és 1956 között lakott Gödöllôn az 

277 Vas István: Azután II., 301.

278 A Svájcban élô Zlinszky György a Kamaszda címmel, 4 gépelt oldalon írta meg emlékeit, ebbôl való az 

idézet. A Budafokon élô Várady-Brenner András magnóra mondta élményeit. Mindkét dokumentum a 

Gödöllôi Városi Múzeum Archívumában található. A harmadik kosztosdiák, Szunyogh László, már meg-

halt, az ô felesége ápolta Ottlik Gézát halála elôtt és lett az író tárgyi hagyatékának örököse. Szu-

nyogh Lászlóné mind a kiállítás, mind a katalógus megvalósulását sokban segítette. Fáradozásá-

ért, ügyszeretetéért, szívességéért ezúton is köszönetet mondunk. Ottlik házikabátjáról ld. még Szántó, 260.
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Ottlik Géza és felesége társasággal  

a gödöllôi kertben 1949-ben

Ottlik Géza és felesége, Debreczeni Gyöngyi  

a gödöllôi kertben Mariska nénivel 1949-ben



Ottlik hetente egyszer, általában csütörtökön utazott Budapestre, a HÉV-vel zötyögött 
be, amit egyébként kedvelt, kívülrôl tudta az állomások nevét. Listát írt az elintézendô 
dolgokról. Pénzt vett fel esetleg a fordításaiért, újabb munkát vitt haza. Mindig egyedül 
utazott, külön Gyöngyitôl, nem szerettek együtt utazni. A fôvárosban általában Vaséknál 
volt a fôhadiszállása, a pesti telephelye.285 Néha a Nemes Nagy Ágnes – Lengyel Balázs 
házaspárnál szállt meg.286 Életkora sze-
rint a Nyugat harmadik nemzedékéhez 
tarto zott, de a negyedik nemzedék tagjai, 
az Újhold írói, költôi (Nemes Nagy Ágnes, 
Lengyel Balázs, Rónay György, Pilinsz-
ky János, Mándy Iván) jelentették neki 
a társaságot. Velük találkozott csütörtö-
könként a Pilvaxban, a budai Kioszkban 
vagy a Dunakorzóban. Váltogat niuk kel-
lett a kávéházakat, az ötvenes években 
gyanús volt mindenféle csoportosulás, 
rend szeres találkozó. Bárhová mentek 
azonban, vitték magukkal, „a pályán kí-
vüli csütörtöki asztal tiszta levegôjét.”287 
Nemcsak Ottlik járt be a fôvárosba, a 
barátok is felkeresték ôt Gödöllôn, ki-
utaztak a kedvéért. Szántó Piroska és 
Vas István volt a leggyakoribb vendég 
a vidéki tuszkulánumban. Aztán Réz 
Ádám. „Egyébként ne bosszantson, hogy 
el vagy vágva a világtól – vigasztalja Ott-
likot egy Gödöllôn tett látogatás után –: 
engem itthon egy egész halom újság 
várt, gondosan áttanulmányoztam ôket, 
és mondhatom, nincs bennük semmi 
érdekes.”288 Többször járt kinn a Nemes 
Nagy – Lengyel házaspár. „Nagyon jól 
emlékszem – mondja Lengyel Balázs –,  
hogy egy vasárnap kimentünk Gödöllôre, 

285 Szántó, 259.; „Az étheren át…”, 114.

286 Lengyel Balázs emlékezése Ottlik Gézára. 1991. febr. 28. Kérdez: Kelevéz Ágnes. Petôfi Irodalmi 

Múzeum Hangtár K/932 és K/933.

287 A Budapesti (Budai) Torna Egylet. In: A Valencia-rejtély, 66–67.

288 Réz Ádám levele Ottlik Gézának. Bp., én. aug. 21. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.
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Csoportkép a balkonon: Zlinszky György, 
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többségét 1945–46–47-ben írta.292 Mivel 1946 nyarától Gödöllôn laktak, tehát azoknak 
egy része ott született. Amikor a Huszonöt év magyar irodalma címû elôadássorozatába 
belefogott, akkor még a Riadó utcában laktak Budán, és onnan ment be hetente felol-
vasni a Rádióba. 1946 nyarától viszont Gödöllôrôl járt be. A két világháború közötti ma-
gyar irodalom 25 évének bemutatásával bízták meg. Hetente hat-nyolc flekkes elôadást 
kellett írnia, általában két-három alkotót mutatott be alkalmanként. Sokszor úgy ment 
be Gödöllôrôl, hogy majd Vas Istvánéknál befejezi a másnapi felolvasás szövegét.293 
1946–1947-ben a természettudományos kriminek szánt hangjátékát, a Valencia-rejtélyt 
is Gödöllôn írta. Átadta elolvasásra Cserés Miklósnak, a Rádió Drámai Osztálya akkori 
vezetôjének, aki el is fogadta azt a mûsorra tûzés szándékával. Mire Ottlik visszajött Ró-
mából, „már megkezdôdtek 1947 októberében az »ötvenes évek«. A természettudomá-
nyos krimimet elnyelte (velem együtt) a történelem krimije”294 

Fô mûvének elsô változata is Gödöllôn született. „Az Iskola a határonnak egy elsô 
változatát megírtam 1948–49-ben, mégis visszavettem, már majdnem a nyomdából. Túl 
vázlatos volt, nem jó” – nyilatkozta Ottlik.295 A Nyugatról címû tanulmányában pedig 
részletesen leírja, hogyan fogadta Schöpflin Aladár, amikor egy délután Gödöllôrôl be-
ment hozzá a Franklin Kiadóba, hogy a kéziratáról beszélgessenek.296 Ottlik hagyatéká-
ban fennmaradt a szóban forgó kézirat, 89 gépelt oldal, Tovább élôk címmel, Czibor Já-
nos és Schöpflin lektori véleményével együtt. A kritikusok kiadásra javasolják a mûvet, 
noha még kidolgozatlannak vagy befejezetlennek tartják.297 

Az említett nyilatkozatokon kívül levelezése is bizonyítja, hogy az Iskola a határon 
elsô változatán dolgozott 1948–1949-ben Gödöllôn. Az ötlet azonban – a katonaiskola 
mint regénytéma – talán már korábban felmerült. Tábori Pál írta Ottliknak 1947. január 
17-i levelében: „Nagyon mulattatott és meg is hatott, amit régi élményérôl írt. A megyeri 
nagy tábor 1926 nyarán volt, éppen 18 éves voltam, s Farkas Gyulával és Radványi Kál-
mánnal a tábor napilapját szerkesztettem. Hogy milyen novellát olvashattam föl, arra bi-
zony már nem emlékszem, azt tudom, hogy volt egy szavalóverseny, amelynek én voltam 
a döntôbírája, ketten nyerték. Az egyiket ma Apáthy Imrének, a másikat Both Bélának 
hívják (akkor mindkettônek más volt a neve). Azok közül, akik a húsz év elôtti táborban 
részt vettek, sokan szétszóródtak. Molnár Frici ma Ausztráliában van, de Sík Sándor még 
mindig él, hálistennek. Igaz, hogy a cserkészvezetôk egy része mint háborús bûnös bör-
tönbe került, s jónéhányan börtönt érdemelnének, de azért mégis szép napok voltak.”298 

292 „Az étheren át…”, 114.

293 Uo. 

294 A Valencia-rejtély – fülszöveg.

295 Próza, 206.

296 Próza, 223–224.

297 OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték

298 Tábori Pál levele Ottlik Gézának. London, 1947. jan. 17. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

és tavasz volt, sütött a nap, kifeküdtünk a fûre, és akkor Ottlik elôvette a Baudelaire-kö-
tetet, és elkezdett egy Baudelaire-verset elemezni, és nagyszerû volt, amiket mondott.”289 
A külföldön élô barátok is felkeresték Ottlikot, ha Magyarországon jártak. Koromzayék 
1946 ôszén, Tábori Pálék 1947 nyarán tettek látogatást Gödöllôn.290 Próbálták tartani ben-
nük, illetve egymásban a lelket.

Amikor 1953-ban feloldották a kitelepítéseket, megszüntették a kuláklistákat, felosz-
latták a munkatáborokat, Ottlikék úgy döntöttek, hogy megpróbálják újrakezdeni. 1954-
ben Budapestre költöztek. A VI. kerületi Zichy Jenô utca 7. szám alatt kaptak egy szerény, 
kétszobás, udvari lakást (I. emelet 7.) az Írószövetségtôl. Eladták a gödöllôi házat a kerttel 
együtt. Annak az árából vették késôbb az Attila úti lakást, ami Ottlik utolsó otthona lett.

Mit írt Gödöllôn?

Az 1940-es évek közepe Ottlik legaktívabb írói korszaka volt. 1945 után hittel és lelkese-
déssel akart részt venni a magyar irodalom megújításában. Írótársaival szerették volna 
újraindítani a Nyugatot, a folyóirat 38. évfolyamának történetét megírja A másik Ma-
gyarországban. Novellákat, könyv- és színházi kritikákat publikált a Magyarokban, a 
Kassák és Fodor József szerkesztette Új Idôkben. A rak parton címû novelláját a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium elbeszélés-pályázatán elsô díjjal tüntették ki.291 1945-ben a 
magyar PEN klub titkára lett. Ez év ôszén vették fel a Rádióba dramaturgnak. Hangjáté-
kot, elôadássorozatot írt, francia és angol hangjátékokat fordított. Ez a lendület 1947-ben 
szakadt meg. Nem a Gödöllôre költözés volt az oka, hanem a politikai viszonyok, mint 
ahogy a Gödöllôre telepedés is azoknak volt a következménye. 1947 májusában a PEN 
Klub zürichi ülésén vett részt Heltai Jenô, Passuth László, Zádor Anna és Hubay Mik-
lós társaságában. Nyáron pedig Rómába utazott egy hathónapos ösztöndíjjal az ottani 
Magyar Intézet meghívására. Elutazásával minden félbeszakadt. Az 1947 késô nyarán le-
zajlott választásokon a kommunisták kiszorították a koalícióból a Kisgazdapártot, majd 
kikényszerítették a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülését. Mire Ottlik visz-
szajött Rómából, már az egypárti uralom gyors és erôszakos kialakítása zajlott. A gyôztes 
kommunista párt sajnos az irodalomnak is nagy figyelmet szentelt, melynek következ-
tében 1948-ban a Válasznak, Újholdnak, Magyaroknak és még egy sor folyóiratnak be 
kellett szüntetnie mûködését. Ottliknak 1948 júliusában még megjelent az Apagyi címû 
novellája a Válaszban. Aztán a hallgatás, a bujdosás hosszú évei következtek.

Mit írt Gödöllôn? Ritka nyilatkozatainak egyikében maga állítja, hogy novelláinak 

289 Lengyel B„ K/932.

290 Koromzay Dénesné levele Ottlik Gézánénak. Bloemendal (Hollandia), 1946. szept. 17.; Tábori Pál 

levele Ottlik Gézának. London, 1947. okt. 20. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

291 Megj.: Magyarok, 1946. 512–524.

322 323



Tábori Pál további leveleibôl arra lehet következtetni, hogy két évig Ottlik folyamato-
san írta mûvét, a Tovább élôket. 1948. március 5-én írta Tábori: „Örülök, hogy regényt 
írsz, nagyon érdekel majd, s remélem, itt is tudunk valamit csinálni.” Majd egy jó évvel 
késôbb, 1949. június 7-én: „Örülök, hogy regényedet folytathatod, s remélem, a gyü-
mölcsfák mellett jut rá idôd.”300 Valószínûleg a regényírás miatt foglalkoztatták annyira a 
katonaiskolai emlékek, hogy visszatérô álma volt ezzel kapcsolatban Gödöllôn. Eszerint 
bevonul katonának, és újra el kell végeznie a fôreál utolsó évfolyamát.301

Ezekben az években azonban – számos kortársához (Németh László, Szabó Lôrinc, 
Vas István) hasonlóan – Ottliknak is a fordítás „gályapadja” jutott osztályrészül. Ez jelen-
tette elsôsorban az írói munkát és a fô megélhetési forrást. Napi hat-nyolc órán át a nehéz 
Dickens-szövegeket fordította, aztán éjfél után pihenésképpen G. B. Shaw színdarabjait 
behavazott gödöllôi házukban. 1949-ben, amikor Dickens Bleak House címû regényének 
magyarra átültetésén dolgozott (Örökösök címen jelent meg 1950-ben), nemigen gon-
dolhatott arra, hogy az eredeti helyszínen tanulmányozza a regény szállásait, tereit, ut-
cáit, a dialógusok hanglejtését. A fantáziájára kellett hagyatkoznia, esetleg egy-két baráti 

„helyszíni tudósítás” volt segítségére: „A Holborn öreg sikátorai már nincsenek meg – írta 
neki a Londonban élô Tábori –, modern munkáslakásokat és irodaházakat építenek most 
ott. (…) S a claret már nemigen népszerû bor, a gin és vermuth jár helyette vagy legjobb 
esetben port, aminek nutty, diós íze kell hogy legyen.”302 

Elsôsorban angol és amerikai irodalmat fordított, Dickenstôl a legtöbbet, gödöllôi 
tartózkodása alatt három regényt: a már említett Örökösökön kívül a Martin Chuzzlewit 
élete és kalandjait (1952) és a Copperfield Dávidot (1954). Vas István mint a Révai Ki-
adó munkatársa 1950 elején arról értesítette, hogy a Dickens-fordításokat a Franklin 
Kiadótól ezentúl átveszi a Révai Kiadó. „…belelkesítettem magam, hogy gépiesen csi-
náljam napi 8 órán át…” – írta Ottlik elkeseredetten Vasnak. Ha a fordítás lehetôségét 
is elveszik tôle, akkor nem tudnak megélni, mert ezen kívül nincs más jövedelmük. Vas 
megnyugtatja válaszában, hogy ez csupán egy föntrôl elrendelt programátcsoportosítás 
a kiadók között, és nem Ottlik ellen irányuló merénylet. „És nyugodj meg, amíg lesz 
fordítanivaló, fogsz kapni, s ha már nem, hasonló favágást, – ha akarsz.”303 Noha pót-
cselekvés volt számára a fordítói munka, „a szükségbôl erényt csinált, amikor Dickens 
regényeinek korszerû magyar szövegét adta az olvasók kezébe.”304 Lengyel Balázs szerint 
élmény volt Ottlik fordítását kontrollszerkeszteni, nem is kellett az eredetivel össze-

300 Tábori Pál levele Ottlik Gézának. London, 1948. szept. 6. és 1949. jún. 7. OSzK Kézirattár,  

Ottlik-hagyaték.

301 Buda, 317.

302 Tábori Pál levele Ottlik Gézának. London, 1949. máj. 15. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték. 

303 Ottlik Géza levele Vas Istvánnak. Gödöllô, 1950. jan. 31. OSzK Kézirattár, Vas István-hagyaték;  

Vas István levele Ottlik Gézának. Bp., 1950. febr. 4. OSzK Kézirattár, Ottlik-hagyaték.

304 Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza. Pozsony, 1994. 41.

Az 1926 nyári megyeri cserkész nagytáborozással kapcsolatos emlék végül is csak a 
Budába került be, mert hisz az Iskola a határon csak a kôszegi évekrôl (1923–1926) szól. 
A regényben Colaltóval mennek ki Megyerre 1926. július közepén. „Ki tudja, hogy kerül-
tünk ebbe a nagy sátorba? Betaszigáltak, ahogy a kifüggesztett színlap elôtt ácsorogtunk? 
»16.30: Tábori Pál saját novelláját olvassa fel.« Nem, alig néhányan ültek körülöttünk. 
(…) az író, aki saját novelláját olvasta fel, egy cserkész ruhás fiú volt, három-négy évvel 
idôsebb nálunk. Széles karimájú búrkalapja félig a hátára volt akasztva, karján egy SAJTÓ 
feliratú szalag. Mindez, novella, búrkalap, sajtó, mégiscsak érdekelt.”299 

299 Buda, 26. 
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ez a ház jelentette a menedéket a reménytelenségben, a biztonságot a bizonytalanságban. 
Azonkívül Ottlik városlakó polgár volt, igazi urbánus. A városi kényelemhez, a városi 

lehetôségekhez szokott hozzá: színház, lapok, kávéház, telefon, éttermek, kaszinó, kár-
tyaklub, bridzsparti, társasági élet. Csalódott volt, amikor hirtelen falusit csináltak belôle: 

„…én végtelen hülyeségnek tartottam, Monostor csak falu volt (apátsággal együtt), de 
persze bánta a fene”.310 Hogy mennyire kötôdött a fôvároshoz, azt jól mutatja A rakpar-
ton vallomása is: „…ami terve egyáltalán önmagával volt, az mind összefüggött Buda-
pesttel. Ami mély titokban élete kedvét táplálta, a megbúvó remények, ködös várakozások, 
most mind romba dôlt volna a várossal együtt, amelynek kövei között – múltja díszletei 
között – a jövendôt elképzelte?”

Mindezek ellenére a háború utáni elsô évekig, tulajdonképpen az édesanya haláláig 
(1947. október) Gödöllô „boldog sziget” volt Ottlik számára. Különösen az, ha gödöllôi 
tartózkodásának második szakaszával hasonlította össze. Biztonságot, szeretetet, meleg-
séget, nyugalmat jelentett. Az édesanya elvesztése ráadásul egybeesett a politikai viszo-
nyok rosszabbra fordulásával, az élet minôségének elromlásával. Gödöllôn is sok minden 
megváltozott. Néhány negatívum is tapadt a településhez, különösen a II. világháború 
környékén: Endre László hírhedt személye, a hadifogolytábor. A szovjet Vörös Hadsereg 
1944 decemberében Gödöllônél áttörte a frontot, betelepedett a Grassalkovich-kastély 
egy részébe, és 1990-ig ott is maradt.311 Az Ottlik-házaspár Gedellének hívta a települést, 
mert az oroszok így ejtették.312 

Harmincnégy éves, amikor Gödöllôre költöznek. Normális körülmények között ez 
még a korlátlan lehetôségek életkora, a karrierépítés ideje. Magától értetôdôen ô is elis-
mert, nagy író szeretett volna lenni, aki folyóiratokban publikál, akinek könyvei jelennek 
meg, aki jelen van az irodalmi életben. A folyóiratokat azonban betiltották, a kávéháza-
kat bezárták, a könyvkiadást, az irodalmi életet irányították. Az írónak kicsinyes, min-
dennapi gondokkal, az elemi megélhetés nehézségeivel kellett küszködnie. A fordítói 
munka robotja, gépiessége kimerítette, felôrölte alkotó energiáit. „Hát én nem ezt akar-
tam: rémuralomban derék férjként hôsiesen robotolni és úgy-ahogy eltartani Mártát.”313 
Óriási lelkierejébe került a sok lemondás. Minél szilárdabb lett a politikai berendezke-
dés, annál reménytelenebbnek és kilátástalanabbnak tûnt a helyzet. Egy depressziós pil-
lanatában darabokra tépte az 1945-ben lelkesedéssel elgondolt, újraindítandó Nyugat 
tervezetét. Életének másik mélypontja lehetett az az 1950 vagy 1951-es régi karácsony 
is, amikor váratlanul megjelent Rónayéknál: „Ottlikból dôlt a fájdalom és a keserûség. 

310 Buda, 180.

311 Ld. Várhelyi Józsefnek, a gödöllôi Grassalkovich-kastély gondnokának naplója. 1948. jún. 16 – 1949. 

okt. 23. GVM A 93.4.1-2., A gödöllôi Grassalkovich-kastély sorsa, 1944–1990. Szabó Géza nyug. katonatiszt 

közlései. GVM A 92. 130. 1.

312 Szántó, 259.

313 Buda, 346.

hasonlítani, képtelen volt egy rossz mondatot leírni. Jólfésült, természetes, ép magyar 
mondatokból álló szövegeket alkotott.305 

Gödöllôn fordította még Evelyn Waugh Utolsó látogatás címû regényét (1948), Gott-
fried Keller néhány rövid történetét (Falusi Romeo és Júlia, Amrainné és a legkisebbik 
fia, a Ruha teszi az embert, 1950), Howard Fast Névtelenek balladája címû történelmi 
regényét (1951) és Arnold Zweig Verdun iskolája címû mûvét (1954). A fordítás mecha-
nikussá, gépiessé váló lelki robotja a hosszú évek alatt kimerítette. „Dickens viszont köl-
csönadta a fordítónak fáradsága fejében a lelkét: azoknak az éveknek a lidércnyomásos 
irrealitásából menedéket nyújtott az ô városában.”306 

Ha tárgyilagosan akarjuk összegezni Ottlik és Gödöllô kapcsolatát, akkor meg kell 
állapítanunk, hogy azt az ambivalencia jellemzi. Az író több megnyilatkozásából az el-
idegenítés, a távolságtartás kényszere olvasható ki. Itt van mindjárt az a bizonyos mo-
nostor, amelyrôl a helységet is elkereszteli. Még a helyi lakos is töprengeni kezd, hol is 
van nekünk monostorunk, mire gondolhatott az író? Két egyházi központ volt Gödöllôn 
Ottlik idején: 1763 óta a kapucinus kolostor a máriabesnyôi templom mellett és 1924-tôl 
a premontreiek próbálták újra felépíteni a Trianonnal elvesztett jászói rendi központ-
jukat. Ottlik valószínûleg a premontreiekre gondol, amikor monostorról beszél, bár a 
település lakóinak tudatában elsôsorban középiskolaként és nem rendi központként él az 
intézményegyüttes. Vagy a Thegze utca esete. Az egész gödöllôi harminc év jellemzésére 
használja ezt az utcanevet, ami az égvilágon semmit sem jelent neki, soha végig nem 
ment rajta, semmi köze nem volt hozzá. Noha ezt az utcát dr. Thegze (helyesen: Teghze) 
Lajosról, Ferenc József gödöllôi háziorvosáról nevezték el, mivel ott volt a villája. Bánja 
a fene! Kit érdekel? – replikázna Ottlik. Úgy tesz, mintha nem érdekelné sem az utca 
története, sem a település históriája.

Ô és Gödöllô – már eleve rosszul indult ez a viszony: ráerôszakolták. Az édesanyja 
egyedül döntötte el, hogy megveszi a gödöllôi házat, a fia véleményét meg se kérdezte. 

„A nagy kopernikuszi, newtoni, einsteini fordulatnál nem kisebb, nem jelképes, konkrét 
fordulatot tett meg az ember világával anyám vakmerôsége, amivel a lakást Monostorra 
helyezte át…”307 Ráadásul el kellett adniuk a budai lakásukat, hogy a gödöllôi házat meg 
tudják vásárolni. Tehát az addigi otthon feláldozásával járt együtt ez a lépés. „Nem voltam 
felkészülve Buda elvesztésére” – írja Ottlik.308 Júdáspénznek nevezi azt az összeget, ame-
lyet a budai lakásért kaptak és amelyen részben vették a gödöllôi nyaralót. A kamasz áru-
lásnak érezte a szülôi döntést. Az édesanyja azonban bölcsen azzal vigasztalta, hogy hátha 
egyszer jó lesz még, hogy van fedél a feje fölött.309 S neki lett igaza. 1946 és 1954 között 

305 Lengyel B. K/932.

306 Próza, 176.

307 Buda, 214.

308 Buda, 178.

309 Buda, 210.
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SZEMELVÉNY

(Monostor)

Milyen a fôváros környékén falusinak lenni? Hogy él egy helyi érdekû lakos? Egy 
„banlieusard”? (Thegze utca) – Ha a gondolataidat túl gyorsan próbálod ráterelni, s a fi-
gyelmeddel hirtelen, átmenet nélkül kapcsolsz át más témáról Monostorra: ilyesmi ugrik 
be: Thegze utca.

 A fôútnak ebben a mellékutcájában soha semmi dolgod nem volt, a hosszú évek fo-
lyamán alig-alig jártál benne, soha végig nem mentél rajta. Hogy milyen volt teljes álta-
lánosságban Monostor? Azt feleli: Ilyen. Thegze utca. 

Valamit akar vele mondani. Nem azt, hogy ez az utca jól jellemzi egész Monostort. 
Nem. Nem is jellemzi. Mást akar vele mondani: Azt, hogy az utca neve, nem a valóságos 
utca, pusztán a neve, ha kimondod, „Thegze utca”: összesítve tartalmazza számodra az 
egész monostori ottléted minden jó vagy rossz óráját: egybefogva az érzést, hogy milyen 
volt helyi érdekû falusinak lenni ott, 24-tôl 54-ig. 

Thegze utca: semmire nem teszi a hangsúlyt, és a maga mellékes-lényegtelen voltával 
feladata csupán a helyet, hogy Monostor, egyértelmûen megjelölni, és hagyni, hogy a lét-
fontosságú, más-más lényeges dolgaitokból összetevôdjön egy kivehetô általános alapérzés.

Mit akar hát a Thegze utca mondani neked, Bébé – milyen volt Monostor? Biztonság 
volt, ezt kiveheted. Volt benne kivehetôen nyugalom, volt melegség és okosság: vagyis 
anyád, Éva. Végighúzódott benne egy szál boldogság-érzés-féle. Kivehetôen? Nem. A bol-
dogság Medve túlzása volt. Bizonyítani akarta, s elkönyörögte Mártától az 1951-es mo-
nostori naplóit. Holtbiztos, hogy mind mellette szól majd. (…)

Márta úgy fogalmaz, hogy csal vele. Ha én próbálom szépíteni, amit festek, lakást, 
kertet, Júliát, agyoncsap. 

Jól teszi, Bébé. Márta úgy mondja el, ahogy ô látta, s neki szabad így csalni, neked 
nem! – Medvét már egy 52-es külön oldal érdekelte, ami így kezdôdött: „Tegnap pedig azt 
gondoltam, az életnek számomra négy síkja van.” Engem elhárított kurtán. Volt nálunk 
sokszor, két éve is, de már 28-29-ben is, úgyhogy a maga szemével láthatta, én mennyire 
szerettem Monostort. 

Nem hagytam olvasni. Mérges lettem. Medve még a fôreál-idôkben jött ki hoz-
zánk 28-ban, együtt indultunk innét a nagykôrösi versenyre, 29 nyarán anyám hívta  
meg, hogy készülhessen a pótvizsgájára. Hát persze hogy boldog sziget volt nekem Mo-
nostor. Anyámmal, Júliával, veled, marha ember, Szeredyvel, Rodriguezzel, s az maradt 
még a háború után is, amikor 46-ban Mártával leköltöztünk. De azóta? Boldogság? Im-
becillis vagy? 

Mi a különbség? Miért olyan állatian szomorú nekem Márta derûs ôszi hangulata? 
Mert „köze van a boldogsághoz is”! Mert csak köze van hozzá, csak lehetett volna. Csak 
lemondás van Mártában, semmi más. Csak lemondás.

Valakivel beszélnie kellett, ilyesmit mondott. Beszélnie kellett arról, hogy ünnep van, s 
ôt ez az ünnep döbbentette rá, hogy soha nem lesz író. Vége. Mi marad? A novellák, egy 
félbe-szerbe elkészült kisregény, amelynek folytatását a németek bevonulása söpörte el 
1944-ben. Más semmi. Talán Gödöllôrôl utazott be a HÉV-en. Kezében szorongatta a 
spárgával összekötött, fenyôkbôl font csokrot, nézte a hóval borított tájat, és arra gon-
dolt, valakinek el kell mondania: nincs tovább. Tagolatlanul törtek fel belôle a mondatok. 
Olyasmit magyarázott, hogy bura alatt érzi magát, kiszivattyúzták körülötte a levegôt, 
fuldoklik.”314 1946-ban még reménykedett, hogy jobb idôk jönnek, ha lassan is, de javul 
a helyzet. A fordulat éve után azonban minden egyre rosszabb lett. Úgy védekezett, hogy 
elbújt, számûzetésbe vonult, elszigetelôdött, külön világban élt. Igyekezett tudomást 
sem venni a külvilágról, már amennyire lehetett.

Politikával egyáltalán nem foglalkozott, napilapot nem járatott, csak a rádiómûsort 
és a sportújságot olvasta. Ha néha dolga akadt a külvilággal, értékítélete az emberekrôl, 
viselkedése a világban teljesen Don Quijote-i volt. Kónya Lajost, aki az írószövetség 
párttitkáraként mûködött az ötvenes években, úriembernek tartotta, mert 1953-ban 
szólt annak érdekében, hogy ôt levegyék a kuláklistáról.315 Az ötvenes években a Magyar 
Néphadsereg Színháza bemutatta G. B. Shaw Szent Johannáját A bemutató elôtt né-
hányszor Ottlikot is meghívták a próbákra, mint a darab fordítóját. Az egyik jelenetben, 
amelyben Szent Johanna Orleans alatt áll és az ostromhoz szükséges nyugati szél után 
sóvárog, egy pártkultúrnyik keleti szelet akart. Ottlik rettenetesen felbôszült, hogy egy 
olyan ember, akinek Shaw Szent Johannájából ennyi hat el az agyáig, egy ilyen aprósá-
gért el akarja ôt téríteni az eredeti szövegtôl. Dührohamban tört ki, ordibált velük, aztán 
otthagyta ôket. Otthon a felesége hiába mondta neki, hogy börtönbe csukhatják érte, 
kevesebbért ülnek már százszámra, Ottlik nem igazán hitte el.316 Gödöllô a megszállt 
ország, az elvesztett otthon, a végérvényesség, a megváltoztathatatlanság tudatával forrt 
össze benne. A nehéz anyagi és erkölcsi viszonyok között is megôrizte azonban a szemé-
lyi szabadság eszméje iránti hûségét.

314 [Rónay László] (r.l.): Egy régi karácsony. Új Ember, 1991. dec. 22–29. 6.

315 Lengyel B., K/932

316 Zlinszky György: Kamaszda. Gödöllôi Városi Múzeum Archívuma.
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WrITErs And musEs In Gödöllô 

The history of Gödöllô was written by her landowners in power. The pelican, feeding 
her nestlings with her own blood, in the coat-of-arms of Gödöllô symbolises the town’s 
potential for regeneration and renewal. Her past has two great phases of development. 
First, the baroque thriving in the 18th century, which is marked by the name of Antal 
Grassalkovich, and then the five decades between the Compromise of 1867 and the end 
of World War I.

Gödöllô is excellently situated in beautiful surroundings about 30 kilometres east 
of the capital. The historical manuscripts in existence first mention the name of the 
settlement in 1349. From a deed of that time we know that King Louis the Great bestowed 
Gödöllô upon one of his court knights, Péter Pohárus. In 1492 the settlement had  
a towered church built of stone, however, during the Turkish occupation of the country 
it was destroyed completely. In the middle of the 17th century Gödöllô was populated by 
a Protestant community. 

The first resident landowner, Ferenc Hamvay, had a mansion built in the centre of 
the village in the 1660s. In spite of the fact that Gödöllô was situated along an important 
trade-route and for this reason was granted special tax exemptions, the manuscripts 
of the time describe it as a backward settlement consisting only of small houses. Its 
development began with the help of Antal Grassalkovich, a wealthy baroque nobleman.

Antal Grassalkovich was a descendant of an impoverished family of lesser nobility who 
raised himself by his ability and unconditional loyalty to aristocracy and acquired large 
private property. From the beginning he had wanted to create a contiguous estate. He 
chose Gödöllô, which was near the capital, as the centre of his estate. It was here that he 
had his splendid baroque palace built, which was visited by Maria Theresa, too, in 1751. 

Grassalkovich also developed the village. He settled German and Slovakian Catholic 
craftsmen in Gödöllô. This was partly necessary because of the great construction work, 
but he also wanted to romanize the population. In 1763 Grassalkovich obtained of title of 
country township for Gödöllô with the right of holding markets. 

Én is feladtam mindent? Negyvenhárom éves lettem, és sehol se vagyok. Hát én nem 
ezt akartam: rémuralomban derék férjként hôsiesen robotolni és úgy-ahogy eltartani 
Mártát. Nem, szó sincs róla. Nem. Én azt akartam nyújtani neki, hogy nagy festô leszek, 
nem akármilyen, és az életünkön, az emberek feje fölött diadalmasan áttangózunk majd 
és nevetünk Mártával az egész világon – mondtam. – Amíg ez az elgondolás – neked 
munkahipotézis – megvolt, a háború utáni elsô éveinkig, addig boldog sziget maradha-
tott Monostor, de ma: itt beszélhetsz boldogságról és reménykedhetsz: ám csak akkor, ha 
imbecillis vagy – vágtam Medve fejéhez.

Buda
Részlet
Budapest, 1993
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in theory, too, they wrote some books and articles. The colony had contacts with 
contemporary writers, poets and composers. The Gödöllô artists were innovators in 
book illustration. Elek Koronghi Lippich’s volume of poems published in 1903 with 
illustrations by Aladár Körösfôi-Kriesch and Sándor Nagy was hailed by contemporary 
critics as the first Hungarian Art publication.

Because of the crown lands in the town different agricultural educational institutions 
could be established. These were the predecessors of the University of Agricultural 
Sciences, which was moved to Gödöllô in 1950. 

In 1918 the last Hungarian king, Charles IV, was informed of the collapse of the 
monarchy in Gödöllô. Between the two world wars the palace was the summer residence 
of Miklós Horthy, the regent of Hungary. The Premonstrant grammar school was built in 
the 1920s. In 1933 and 1939 there was a world meeting for scouts in Gödöllô. After 1945 
a part of the baroque palace became an old people’s home while the rest was used as a 
garrison by the Soviet army. The renovation of this outstanding historic building began 
in the 1990s and is still in progress. This book gives a summary of the traditions literary 
alluding to the cultural history of Gödöllô from the beginnings to the 1950s.

During his long life Grassalkovich had 33 churches built, one of them being the 
shrine in Máriabesnyô. Later on it became a famous place of pilgrimage. For the care 
and maintenance of the shrine he had some Capuchin monks brought from abroad, 
who still manage the building complex. He had several statues erected, among others 
the statue of Saint John of Nepomuk, column of Maria and the creation of the Calvary. 
The count wrote aphorisms with title of „The unhealthy and boring thoughts of Antal 
Grassalkovich.” There was a good and rich library in the capuchin cloister where Ignác 
Fessler the famous historian lived for a short time, too. The monks taught the children 
and spread the culture in the village. 

Antal Grassalkovich died in 1771 and was buried in a grave next to the crypt in 
Máriabesnyô. His son and grandson used up and squandered the great wealth accumulated 
by Antal I. The estate was sequestered, and later a banker family of Greek descent bought 
it and soon afterwards resold it to a Belgian bank. 

In 1867, after the compromise with the Habsburg dynasty, the Hungarian state 
repurchased the palace of Gödöllô and gave it as a coronation present to Franz Joseph 
I and Queen Elisabeth. The royal era brought thriving to Gödöllô, similar to that of the 
baroque age. The palace was converted following the needs of the royal family, who 
usually spent the spring and autumn there. Accordingly, Gödöllô was a centre of an 
estate which was worth several millions. As well as conducting his official duties, Franz 
Joseph I went hunting regularly. Queen Elisabeth, who went walking and riding on her 
own in the great palace park, won the affection of the townspeople. There are several 
legends about her and her cult is still alive in Gödöllô. Queen Elisabeth was interested in 
literature, Heinrich Heine was her favourite poet. She also wrote poems, herself, some 
pieces of her poetry were born in Gödöllô. She liked to read the works of Hungarian 
writers, for example, Mór Jókai’s, whose novels she read in Hungarian. 

The settlement owns the rapid development of its infrastructure to the royal family. 
At the end of the 19th century the railway was built, and in 1911 a suburban train service 
was launched between Gödöllô and Budapest. Based on the plans of Miklós Ybl a royal 
waiting room was erected in the town. Growing tourism revived the catering trade and 
also handicrafts. The population of Gödöllô doubled. Well-known artists, authors and 
men of public bought or rented cottages here: Vilmos Gyôry, Zoltán Ambrus, Jenô Heltai, 
Antal Hidas, Sándor Sík, Géza Ottlik, Adél Brüll, the muse of Endre Ady, a great poet of 
20th century literature.

The only example of the Hungarian Art Nouveau, the colony of artists in Gödöllô, was 
formed during this period, too (from 1901 to 1920). The mystical and devout atmosphere 
that had characterized the company from its inception evolved there around the artists 
in search of new principles of living and of new sources of art. They were equally 
influenced by Nazarene religiousness and Gnosticism, by Tolstoyanism and fin-de-siecle 
philosophies, as well as the artistic teachings of John Ruskin, William Morris and the 
pre-Raphaelite artists imbued with a commitment to the betterment of society. Aladár  
Körösfôi-Kriesch and Sándor Nagy, the founders of the colony based their activities 
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Gödöllô város térképe, 2007. 

1. Vasútállomás (királyi váró)
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3. Kastély
4. Vendégfogadó (ma Városi Múzeum): Szabadság tér 5.
5. Máriabesnyôi kegytemplom és kapucinus kolostor
6. Premontrei Gimnázium 
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7. Ivánka Imre mauzóleuma – máriabesnyôi temetô
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12. Körösfôi-Kriesch Aladár háza: Körösfôi utca 28.
13. Nagy Sándor háza: Erkel utca
14. Remsey Jenô háza: Körösfôi utca 6.  
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16. Léda-villa, Brüll Adél háza: 
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18. Csiki Kovács Dénes nyaralója: Fenyvesi fôút 21. 
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20. Ottlik Géza háza: Köztársaság út 63.
21. Ferdinandy György háza: Podmaniczky utca 45.

Térkép:
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Gödöllôn nem volt kávéház, itt resti volt, amit Démusz Elláék üze-
meltettek az elsô világháború alatt. Ella Gödöllôn ismerte meg 
1918-ban késôbbi férjét, Németh Lászlót. A vasúti vendéglô uzson-
názó nyaralóktól nyüzsgô teraszán szívesen üldögélt egy pohár bor 
mellett a gödöllôi nyaralótulajdonos Ambrus Zoltán, szerette nézni 
a vonatokat, hiszen azok vasutas édesapjára és gyerekkorára emlé-
keztették. Itt szállt vonatra naponta a pesti piarista fôgimnáziumba 
járó, gyerekkorát Gödöllôn töltô Sík Sándor. Ide futott be az a teher-
vonat, amelyik Diósyné Brüll Adél bútorait hozta Berlinbôl, amikor 
1924-ben a Gödöllôn vásárolt villába költözött. Erre az állomásra 
érkezett meg nagy boldogan Ottó Ferenc gödöllôi zeneszerzô, zse-
bében József Attila Altató címû versének neki dedikált kéziratával. 
A katonaiskolai vakációkban a gödöllôi házukban nyaraló Ottlik 
Géza is szeretett az állomáson át biciklizni legjobb barátjához, a 
mûvésztelepet alapító festômûvész fi ához, Kriesch Tamáshoz. Míg 
vásárolt egy Pesti Naplót a Hírlapárusnál, Cipi a szép, borostyán-
nal befuttatott fakorláthoz támasztotta biciklijét. A vonat hozta a 
vasútállomás mögött épült Premontrei Gimnázium tanulóit, Rónay 
Györgyöt, Ferdinandy Györgyöt és 1933-ban a cserkészeket a világ 
minden részérôl a gödöllôi dzsemborira. Az írók és múzsák jöt-
tek-mentek, átutaztak, nyaraltak, hosszabb-rövidebb ideig idôztek 
Gödöllôn, kevesen maradtak itt mindörökre,  de nyomot hagytak 
maguk után. Ezeket az apró emlékeket, adalékokat gyûjti össze ez a 
könyv, s közben nemcsak egy irodalmi topográfi a bontakozik ki, de 
a település mûvelôdéstörténete is körvonalazódik.  
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