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BEVEZETÉS

A Gödöllő monográfi a első kötete 2007-ben jelent meg és az első okleveles emlí-
téstől az 1867-es kiegyezésig dolgozta fel a település történetét. A második kötet 
az 1867-től a második világháború végéig, 1945-ig tartó időszakot öleli föl. Két 
nagy történelmi fejezet tartozik ebbe az intervallumba: a dualizmus kora és a Hor-
thy-korszak, továbbá két világháború, forradalmak, Trianon, tehát egy rendkívül 
eseménydús időszakról van szó. Tulajdonképpen két külön, kronológiában egy-
mást követő kötetben is megjelentethettük volna a monográfi a soros kötetét. Mégis 
úgy döntöttünk, hogy ez egy összefüggő időszak és egyben kell tárgyalni. Vannak 
ugyan olyan témák, amelyeknek külön története van a dualizmus korában és a két 
világháború közötti időszakban, kronológiailag elválasztható egymástól, ilyen pél-
dául a koronauradalom története. Ám az oktatás, a művelődés, a gödöllői művész-
telep, az ipar vagy a kereskedelem esetében teljesen fölösleges két részre bontani 
az összefüggő történetet, ez elkerülhetetlenül ismétléseket eredményezne. Azok a 
folyamatok, amelyek elkezdődtek a dualizmus idején, folytatódtak a Horthy-kor-
szakban, az összetartozó eseményeket kár lenne részekre felszabdalni. 

Ebből a korszakból – a 19. század vége és a 20. század eleje - már bőséges iro-
dalom, sok forrás áll rendelkezésünkre. Bár ez inkább csak egyes témákra és egyes 
személyekre igaz. Ferenc Józseff el és Erzsébet királynéval könyvtárnyi irodalom 
foglalkozik és mindegyik kitér kisebb-nagyobb mértékben a gödöllői királyi re-
zidenciára, a királyi család itteni tevékenységére. Teljesen feldolgozatlan volt vi-
szont mindeddig a koronauradalom története, gazdálkodása mind a dualizmusban, 
mind a két világháború közötti időszakban. A történészek idevonatkozó tanulmá-
nyai rendkívül értékes és úttörő jelentőségű fejezetei a monográfi ának. Számos 
uradalomtörténeti feldolgozást ismer a történettudomány, de ezen belül speciális 
műfaj a koronauradalom-történet, amelyre nemigen van példa a szakirodalom-
ban, új módszereket, megközelítési módokat kellett kidolgozniuk a történészeknek 
ennek a témának a feldolgozásához. Ferenc József csak a vadászati jogra tartott 
igényt a gödöllői uradalomból. Az volt az elvárás Gödöllővel kapcsolatban, hogy 
jól karbantartott, bármikor használható vadászterületet biztosítson az uralkodó-
nak. Ugyanakkor e reprezentatív funkciója mellett gazdaságként, uradalomként is 
rentábilisan kellett volna működnie, ami nem mindig sikerült. Izgalmas olvasmány 
a mindenkori földművelődési miniszterek és az idehelyezett jószágigazgatók válto-
zatos erőfeszítése, igyekezete, hogy megfeleljenek a felemás elvárásoknak. 

Sokat írtak a kastélyról és lakóiról, jóval kevesebb dokumentum maradt viszont 
fenn a faluról, Gödöllőről, annak közigazgatásáról, fejlesztéseiről, mindennapi 
életéről. A vármegyei alispán évnegyedes jelentései, a képviselő-testület üléseinek 
jegyzőkönyvei hasznos forrásnak bizonyultak. Mindez azonban félrevezető lehet, 
ha csak azt használnánk föl. A két világháború között például a gödöllői képviselő-
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testület folyamatosan tárgyalt kultúrház és polgári iskola építéséről, határozatok, 
döntések születtek, jóváhagyást, pénzt szereztek a megyétől, terveket készíttettek. 
Ha valaki csak ezeket a dokumentumokat olvassa a levéltárban, annak meggyőző-
dése, hogy meg is valósultak ezek az objektumok. De nem épült se kultúrház, se 
polgári iskola. A helyi sajtó, a működő iskolák évkönyvei, osztálykönyvei, a Városi 
Múzeum helytörténeti anyaga, iskolai bizonyítványok, a Historia Domus mind, 
mind fontos kiegészítője a levéltári kutatásnak. Bár csak másodlagos forrás a sajtó, 
de nélkülözhetetlen volt a tárgyalt időszak feldolgozásában. 1898-tól jelent meg 
helyi lap Gödöllőn és voltak időszakok, amikor két lapja is volt a nagyközségnek. 
Minden szerző a saját témájára koncentrálva végigolvasta a helyi sajtót, és az on-
nan szerzett ismeretek bekerültek a tanulmányokba. 

A második kötetben tárgyalt időszakra is jellemző, hogy Gödöllő időnként or-
szágos történelmi események helyszíne volt, nemzetközi szempontból is jelentős 
személyek fordultak itt meg hosszabb-rövidebb ideig. A köztörténet ismeretében 
és annak viszonyrendszerébe illesztve elsősorban a helyi sajátosságok bemutatásá-
ra és elemzésére összpontosítottunk. A gödöllői művésztelep mint a magyarországi 
szecesszió egyetlen szervezett társulása és annak tagjai országosan, sőt nemzetkö-
zileg ismertek, sok írás látott már napvilágot erről a témáról. Úgy véljük, a Gödöllő 
monográfi a művésztelepet tárgyaló fejezetének nem az a feladata, hogy elhelyezze 
a gödöllői kolóniát a magyar vagy az egyetemes művészettörténetben, hanem hogy 
a helytörténeti vonatkozásokat térképezze föl. Azt kutassa ki és tegye közzé, amit 
csak itt helyben lehet megtudni (földhivatali dokumentumokból, levelezésből, a 
helyi sajtóból, személyes visszaemlékezésekből), és ez bizony árnyalja néha az ed-
dig ismert képet, amint ezt Nagy Sándor festőművész esete is bizonyítja.  

Egy Gödöllő monográfi ának feltétlenül számba kell vennie Endre László min-
den területet érintő hagyatékát, örökségét, ami nem egyszerű feladat. A különböző 
fejezetek jól kiegészítik egymást az Endre-kép szempontjából, az egyik a jó bürok-
ratát és a szegényeket segítő, karitatív személyiséget mutatja be, a másik a kulturális 
életet is mozgató szürke eminenciást, a harmadik az iparra és kereskedelemre befo-
lyást gyakorló politikust. Egy összkép alakul ki ily módon gödöllői tevékenységéről, 
ami megalapozta későbbi politikai pályafutását. A monográfi a második kötete két 
részből áll az anyag bősége miatt. A második könyv végén találhatók a mindkét kö-
tetre vonatkozó mutatók: az irodalom- és rövidítésjegyzék és a névmutató. Számos 
új ismerettel szolgál a kötet. Miért hívták „parcellák”-nak először a Kertvárost? 
Miért és hogyan jött létre a máriabesnyői templom előtti dombos területen a 13 
stációból álló kálvária 1930-ban? Mit szimbolizál ugyanott a székelykapu? Gödöllő 
közállapotait megismerhetjük a hivatali intézkedések szintjén és abból a szemszög-
ből is, ahogyan egy értelmiségi, például egy újságíró vagy egy mérnök látta. A két 
nézőpont jól kiegészíti egymást, így teljesebb, hitelesebb képet alkothatunk ma-
gunknak a település múltjáról. 

G. Merva Mária
főszerkesztő
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A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI 
FELÜGYELET IDŐSZAKA 

A KORONAURADALOM KIALAKÍTÁSA

Az 1867-es kiegyezési törvényt március 20-án a magyar parlament elfogadta. Ferenc 
József ennek a szentesítését magyar királlyá koronázásához kötötte. Június 8-án Fe-
renc Józsefet magyar királlyá koronázták és a magyar rendek gesztusaként feleségét, 
Erzsébetet is megkoronázták. A törvényeket a király július 28-án szentesítette. Ez csu-
pán formalitás volt, mivel már a megkoronázás előtt, a kiegyezési törvény országgyű-
lési elfogadása kapcsán felgyorsultak az események. Mindezek alapvetően érintették 
Gödöllőt, ugyanis március 22-én gyakorlatilag már a magyar állam tulajdonába ke-
rült az uradalom és a kastély, amit Ferenc József meg is látogatott. A király magyar-
országi székhelyéül a budai királyi palotát jelölték ki. Illett az uralkodót megfelelő 
nyári rezidenciával is kiszolgálni, ehhez pedig keresve sem lehetett volna megfelelőb-
bet találni, mint a volt Grassalkovich-kastélyt száz szobájával, parkjával. Mindehhez 
járult, hogy közel esett a budavári palotához és a Gödöllőt körülvevő erdőség pedig az 
akkori viszonyok között talán a legideálisabb vadászterületnek számított. 

Mindezt még erősítette, hogy a kiszemelt koronázási ajándék, amellyel a nem-
zet az uralkodó családot kívánta meglepni, a magyarok által akkor már igen sze-
retett Erzsébet királyné tetszését is elnyerte. Még 1866-ban járt a kastélyban, ahol 
akkor kórházat állítottak fel a porosz-osztrák háború kapcsán, és megvételét fon-
tolgatta. A birtok eladó volt. A magyar állam mint vásárló pedig a legértékesebb 
részre volt vevő, ezt a lehetőséget a banki cég sem hagyhatta ki, így az államra 
nézve igen kedvező feltételekkel jöhetett létre az egyezség. Ennek megkötésében 
jelentős szerepe volt Ivánka Imre1 országgyűlési képviselőnek, aki egyben a volt 
tulajdonos, a bankház egyik igazgatósági tanácsosa is volt. Az ő közvetítésével jött 

1 Ivánka Imre (Felsőszemeréd, 1818-Besnyő, 1896) 1848-ban százados, Batthyány Lajos titkára, őrnagyként 
a dunán-inneni nemzetőrök parancsnoka. Részt vett a pákozdi csatában. 1848. okt. 12-től honvédezredes, 
a nemzeti fősereg jobbszárnyának parancsnoka. Ő vitte Windischgratzhez Kossuth ultimátumát. Visszafelé 
jövet Jellasics elfogatta és 1850-ig Königratzben raboskodott. 1861-ben, majd több ciklusban országgyűlési 
képviselő. 1873-tól szabadkőműves, 1876-tól már a Szövetségtanács alelnöke, majd nagymester, számos 
jótékonysági egyesület támogatója, a magyar Vöröskereszt alapítója és igazgatója. Azon liberális politikusok 
közé tartozott, akik minden másságot tiszteletben tartottak, ő maga egyszerre volt liberális, nemzeti és 
konzervatív politikus. Eltökélt védelmezője volt a nemzeti nyelv fenntartásának és a nemzeti hagyományok 
ápolásának. Egyszerre volt szabadkőműves és vallásos ember. Ő volt az evangélikus gyámintézet alapítója. 
Az eladásban szerzett elévülhetetlen érdemei mellett számos szálon kötődött Gödöllőhöz. Végül Besnyőn, 
hol szőlőbirtokot vásárolt és nyaralót építtetett, helyezték örök nyugalomra.
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létre az adásvételi megállapodás Schaefer 
Nándor és Lónyay Menyhért pénzügy-
miniszter között. A  szerződést a magyar 
állam nevében gróf Andrássy Gyula mi-
niszterelnök és Horváth Boldizsár igazság-
ügyi miniszter írta alá 1867. március 22-én 
és rá három napra gyorsított eljárással már 
a telekkönyvi bejegyzés is megtörtént.  

Április 16-án került sor a birtok teljes 
átadására és átvételére. Az  átadó banki 
céget Ivánka Imre és Reigenhardt Ferenc 
igazgatósági tanácsosok képviselték. A ma-
gyar szentkorona nevében a kezeléssel 
megbízott pénzügyminiszter Hoch Henrik 
kincstári ügyészt, Köffi  nger Frigyest, a bu-
dai pénzügyi felügyelőség biztosát, Peterdy 
Gábort, a pénzügyminisztérium gazdásza-
ti osztályának tanácsosát és Sedlaczek Já-
nost, az Állami Számvevőség tisztjét küldte 
ki. Az átadás és átvétel érdemi megvalósí-
tásában, a jegyzőkönyvek megfogalmazásában az uradalom volt ügyésze, Bartal 
János játszott meghatározó szerepet. Bartal közreműködése során már annak tuda-
tában járt el, hogy a pénzügyminisztérium őt állásában meghagyta.2

„A gödöllői uradalomnak megvételéről és a koronai javak állományába so-
rozásáról” a magyar parlament is döntött. Az 1868. évi V. törvénycikket az ural-
kodó 1868. április 29-én szentesítette, majd ugyanezen a napon hirdették ki az 
országgyűlés mindkét házában. l. § „A magyar koronai javak után a megszüntetett 
úrbériség váltságdíja, valamint a szőlődézsmaváltság és a magyar államjavak érté-
kesítése fejében befolyt pénzösszegek egy részén megvett, és a Gödöllő mezőváros, 
Kerepes, Dány és Isaszeg helységek határaiban fekvő majorsági birtokokból s ezek 
tartozmányaiból, továbbá: az egerszegi, besnyői, babati, szent-györgyi, nyíregyházi, 
szent-királyi és kisbagi pusztákból álló gödöllői uradalom, a fennálló hazai törvé-
nyek, jelesül az 1439: XVI. tc. 1. § és az 1514: I.. és II. törvénycikkelyek értelmében, 
Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb megegyezésével, az elidege-
níthetetlen magy. királyi koronajavak állományába felvétetik, és ezen minőségében 
becikkelyeztetik.” (A törvény ma is hatályos.)  

A vásárolt birtok a hajdani hatalmas Grassalkovich-uradalomnak csak egy cél-
szerű, egybefüggő részét tette ki. Központja és ékessége maga a kastély volt, mely-
hez elkerülhetetlen tartozékként kellett a megfelelő vadászterület. Fontos szempont 
volt, hogy a vadászterület a királyi család biztonsága érdekében egybefüggő er-

2 MOL K 271. XIX. 5532/1872.

Bruck Lajos: Ivánka Imre portréja 
Magyar Nemzeti Galéria. Fotó: Tóth László
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dőséget képezzen és annak más 
tulajdonosa ne legyen. Az  így ki-
alakított erdőkoszorú magában 
foglalta Kerepes, Isaszeg, Dány, 
Bag községeket. A  nyugati és déli 
határokkal nem adódtak gondok, 
hiszen Kerepes- Isaszeg- Dány 
községek jól határolták az erdő-
ket, a szemközti oldalon viszont 
Valkó-Vácszentlászló-Hévizgyörk 
és a megvásárolt birtok között, az 
utóbbival egybefüggő fontos erdő 
maradt idegen kézen. Ez az erdőte-
rület a bujáki Esterházy-uradalom 
turai számtartósághoz tartozott. 

A biztonságos vadászatok és 
a célszerű vadgazdálkodás érde-
kében ezért ennek megvásárlása 
elengedhetetlen volt. Ez a vásárlás 
1868-ban történt meg. Még 1867-
ben a banki cég kedvező ajánla-
tot tett az államnak a mácsai bir -
tokra is. Ez a birtok szintén a volt 
Grassalkovich-uradalom része volt. 
A  mai Galgamácsát magában fog-
laló, és azt körülvevő magasabb 
fekvésű erdőségből állt. A  terület 
keleti határa Iklad-Kartal-Kálló, é -

szakról Erdőkürt-Acsa, nyugatról Püspökhatvan-Tótgyörk (Galgagyörk) községek 
határáig tartott. A korábban vásárolt uradalommal nem volt határos. Ez a vásárlás a 
vadászterület bővítését szolgálta elsősorban. 1871-ben az így kialakított uradalomhoz 
csatolták a Szentendrei-szigeten fekvő, korábban is állami kézben lévő vadászterü-
letet, melynek középpontja Szigetmonostor volt. Ez  a terület főként apróvadakban 
(nyúl, fácán, fogoly) bővelkedett. Végül csak 1893-ban sikerült megvásárolni a nagy-
váradi káptalantól a gödöllőivel egybefüggő Szada-Veresegyház fölé benyúló erdőket.3

Az eredetileg megvásárolt terület 21 395,5 kh volt. Ebből 9688 kh volt erdő, 5505 
szántó, 4313 legelő, 575 kh rét, 16,5 allodiális szőlő, 1000 kh dézsmás szőlő és 290 kh 
egyéb terület. A vásárlásokkal bővített uradalom összterülete 30 667 kh volt, ebből 
már 20 060 kh volt erdő. A vásárlásokra fordított összeg összesen 2 629 353 Ft volt. 
Ebből az eredeti vásárlás 1 840 000, a mácsai birtok 488 000, az Esterházy-féle 250 000, 

3 PML VI. 205-a. 1546/1893. A korábbi feldolgozások tévesen teszik 1891-re a vásárlást, mivel a források 
tanúsága szerint 1893-ban írták alá a szerződést.

A koronauradalom térképe
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a káptalantól vette erdő pedig 51 353 Ft-ba került. A korabeli viszonyok ismeretében 
ez a vásárlás a magyar államnak igen előnyös volt és kedvező befektetésnek bizo-
nyult. Mivel az épületek, benne a kastély és az átvett állatállomány, terménykészletek, 
mezőgazdasági eszközök mintegy egymillió forintos értékét leszámítva, átlag 45-50 
Ft vételi ár esett egy kh-ra, ami akkor egy egyéves kos (!) árának felelt meg. 

A megvásárolt uradalom további működtetéséhez minden feltétel adott volt, 
mivel az teljes felszereltségével, gép- és eszközállományával, állatállományával 
került a kincstár tulajdonába. Átvették az uradalom tisztjeit, altisztjeit és bérese-
it is. Az adásvétel a kulcsok átadásával kezdődött, ezzel jelképesen megtörtént az 
épületek átvétele, majd egy maroknyi föld átadásával hasonlóan az ingatlanvagyo-
né. Ezután minden létező okmány (térképek, tervrajzok, leltárak, termény- és ál-
latnyilvántartások stb.) kézbevételével kezdődött meg a részletes átadás és átvétel, 
minden tételnél részletes jegyzőkönyvek elkészítésével és aláírásával. Ezek a jegy-
zőkönyvek pontos képet adnak az uradalom akkori állapotáról és felszereltségéről. 

Az átadás igazgatási egységenként, ispánságonként történt. Az  uradalom négy 
ispánságra tagozódott: a gödöllői, babati, kerepesi és az isaszegi, ezekhez csatlako-
zott a mácsai. Az egész uradalom központja Gödöllő volt, melynek központi épülete 
maga a kastély volt. A központban szerepelt az átvételi listán egy főigazgatói, szám-
tartói, erdőmesteri és ispáni lakás. A kastély tartozékai közé tartozott egy serfőzőház, 
konyakgyár, kápolna papi lakással és iskolával, egy mosóház és egy kertészlakás. 
A kastély és egyben a gödöllői ispánság kiszolgálását tették lehetővé a raktárak, paj-
ták, kovács– és bognárműhelyek, csőszházak, kocsislakások stb. Közvetlen a kastély 
mellett, az alvégi részen helyezkedtek el a cselédlakások. Jeles épületnek számított a 
Grassalkovichok idején készült reprezentatív présház és pince épülete. Az átvételkor 
találtak néhány építményt, melyek a 
korábbi jegyzékekben nem szerepel-
tek. Ilyen volt egy üvegház, egy kán-
torlakás, két jégverem, egy lövölde 
és egy vendégház. Ezeket feltehetően 
Sina Simon építtette részben saját ké-
nyelmére, de főként a császár 1857-es 
látogatását kényelmesebbé tevő szán-
dékkal. Szerepelt egy kórház is, melyet 
1866-ban, az osztrák-porosz háború 
idején rendeztek be.  

Az egyes ispánságok területén 
átvett épületek közül a legnagyobb 
értéket a babati istállóskastély képez-
te. Az  ispánságok területén ispáni és 
altiszti szolgálati lakások, bognár- és 
kovácsműhelyek, cselédlakások, rak-
tárak, istállók szerepeltek. Hasonló 
épületek voltak az egyes ispánságok- A babati istállókastély
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hoz tartozó távolabbi majorokban, Szárítón, Haraszton stb. 14 erdészethez tartozó 
épületet vettek át, zömmel erdész- és erdőőri lakásokat, köztük Egerszegen egy 
vendégházat és a Fácánkertben egy mulatóházat. Az épületek zöme leromlott álla-
potban volt, ennek oka abban keresendő, hogy a főbb épületek még Grassalkovich 
I. Antal idején épültek, majd unokája, III. Antal életének utolsó éveiben a főbb 
épületek átépítésében és az uradalom decentralizálásában jeleskedett. Az ő idején 
épültek az erdészházak, benne a fácánosi mulatóház is. Okkal kell feltételezni, hogy 
az egyes ispánságok és majorok épületei is az ő idejéből származnak.4

A felemás jobbágyfelszabadítás következtében az uradalom élvezője maradt a 
kisebb királyi haszonvételeknek (regálé). Gödöllő mezőváros már korábban az elő-
jogaiért 9-ed helyett 7-ed dézsmát fi zetett, ez az érvényben maradt szőlődézsmára 
változatlanul állt. A mezővárosnak ugyan vásártartási joga volt, de a vásártartásból 
befolyó helypénz a földesurat illette meg. Ezt az uradalom bérbe adta. Uradalmi 
haszonvétel maradt az italmérési jog is, még a nem helyhez kötött sörmérésért is 
fi zetni kellett a településeknek. A fentiek következtében a regáléjövedelmet hozó 
épületek, melyek kivétel nélkül bérlők kezén voltak, külön átadási jegyzéken sze-
repeltek.5 Ezek az épületek a hozzájuk tartozó lakásokkal, melléképületekkel (istál-
lók, ólak stb.) jelentős értéket képviseltek, az 1871-es értékbecslés alapján összesen 
108 550 forintot. Ez  az összeg a babati kastély értékének tízszerese volt. Legérté-
kesebb épület volt tartozékaival együtt a gödöllői nagyvendéglő és fogadó (a mai 
múzeum épülete). Gödöllőn további két kocsma jelentett bevételt az uradalomnak. 
Vendégfogadó volt még a kisbagi határban (ma is működik), vendéglő működött 
továbbá Isaszegen és Kerepesen is. Kocsma, pálinkaház és bolt működött Dányban, 
Isaszegen, Kerepesen és Mácsán. 

A legjelentősebb bevételi forrást a malmok jelentették. A  Rákos-patak 7 db 
vízimalmot működtetett. A  városban helyezkedett el a Szent János malom mol-
nárházzal, Isaszeg irányában helyezkedett el a két legnagyobb emeletes malom, az 

„1-es számú” és a „2-es számú”. Isaszeg határában további négy malom működött. 
Az Egres-patakhoz épült a kisbagi malom, melyhez egy fűrészmalom csatlakozott. 
Mácsán egy vízi és egy szárazmalom üzemelt. Az  uradalom a tulajdonán kívüli 
malmokért is regálét kért, bár kevesebbet, ilyen volt Dány község saját malma és 
az Isaszegen dolgozó Palásthy-féle malom.

Kisebb jövedelmi bevételt jelentettek a dézsmás szőlők, mivel a dézsmát hagyo-
mányosan pénzben váltották meg a volt jobbágyok. A Besnyő óhegyi dézsmások 
például örökmegváltási szerződést kötöttek Grassalkovich herceggel (III. Antal). 
Az összeg azért is kevés volt, mivel a megváltás régi dézsmajegyzékek alapján tör-
tént és a megváltási összeg 1200 négyszögöles magyar holdanként 1-2 forint között 
mozgott. Ez pedig csupán 12-20 liter bor árának felelt meg. Ez arra utal, hogy a 
dézsmás szőlők juttatása korábban inkább grationale (kegyes juttatás) volt, mint 
jövedelemforrás. Mindez azt jelentette, hogy az uradalom az 1868-as törvényi le-

4 PML VI. 205-a. 61/B. 503/1870.
5 MOL K 271. XIX. 55320/1872.
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A  jogokat az uradalom természetesen fenntartotta, ennél kevésbé örült a kötele-
zettségeknek. A grationálék tulajdonképpen kegyes adományokat jelentettek, me-
lyek adása nem kötelező, ám a hosszú tradíciók mégis kényszerítő erővel hatottak. 
Tisztázásképpen a járandóságokat eredeti okmányokkal igazoltatták, ahol ilyen 
nem maradt fenn, ott a legutóbbi canonica visitatiókban foglaltakat fogadták el. 
Ezek alapján a következő kegyúri terhek hárultak az uradalomra.

Gödöllőn halmozódott fel a legtöbb kötelezettség. Idetartozott a templom (a 
kastélybeli kápolna) fenntartása, állagának megóvása és ellátása. Az  utóbbi ma-
gában foglalta a miseborral, gyertyákkal, tömjénnel, olajjal stb. ellátást, fűtést, 
világítást, mise esetén a besnyői kapucinus atyák be- és visszaszállítását. Az ura-
dalmat terhelte a besnyői templom és kapucinus zárda fenntartása, a kastélyban 
lévő, üvegházzal egybeépült iskola működtetése. Az uradalom fi zette a papot, kán-
tortanítót, tanítónőt, az elhunyt tanító özvegyének nyugdíját. Átvette és gondozni 
kényszerült a Kálvária, Szent János, Szent Flórián és Szűz Mária szobrokat. Külön 
kötelezettséget képezett az úgynevezett „szegények háza” fenntartása is, amelyet 
még az utolsó Grassalkovich özvegye, Esterházy Leopoldina alapított. Az épület te-
lekkönyvileg még az 1867-es átadáskor is az ő nevén volt, de ellátása az uradalmat 
terhelte. Cserében az uradalom döntötte el, hogy ki kerülhet oda. Ugyancsak az 
özvegy alapítványi gondoskodásának köszönhetően működött Gödöllőn egy taní-
tónő, aki rendszeresen 24 szegény lány kézimunkára tanítását végezte.

A személyek és intézmények éves pénzbeli és természetbeni illetményben része-
sültek, amelyet az akkori szokások szerint negyedévenként és utólag kaptak meg. 
A plébános és kántortanító tiszti illetményben részesült. Odrobenyák (majd Odray) 
helyettes plébános, adminisztrátor évi 157,5 forintot és 200 Ft személyi pótlékot ka-
pott készpénzben. Természetben 12 pozsonyi mérő búzát, 24 mérő rozsot, 32 mérő 
csöves kukoricát, 6 akó óbort, 12 bécsi öl hasított tűzifát, 40 q szénát, 1200 négy-
szögöl illetményföldet. Ezek együttes pénzértéke 725,4 forint volt. Würth Benedek, 
majd utóda, Szvoboda Ignác kántortanító 26,25 forintot kapott csupán, termé-
szetben viszont búzából 8, rozsból 28, árpából 12, csöves kukoricából 24 pozsonyi 
mérőt. Kapott még 3 öl gömbfát. Ezek együttes pénzértéke 197,05 forintot tett ki. 
A földelkülönözések idején 11 kh szántó és 4 hold rétjuttatásban részesült. A segéd-
tanító, Szvoboda Ignác, majd utóda, Cservenka Ferenc minden mellékszolgáltatás 
nélkül 33,6 forintot kapott évente. Makláry Alojzia nevelőnő, aki a kézimunka okta-
tást végezte, viszont 157,5 pénzbeli és 10 öl gömbölyű tűzifa illetményt kapott. Böhl 
Ambrus tanító özvegye pedig nyugdíjként 38,4 forintban részesült. 

Az intézmények közül a besnyői zárda fenntartása jelentette a legnagyobb ter-
het. Készpénzben 617,5 forintot fi zetett az uradalom és adott ehhez 160 pozsonyi 
mérő rozsot, 50 mérő árpát, 60 akó újbort, 60 öl hasított fát, 500 fej káposztát és 
2 hízott sertést. Ezek összpénzértéke 2138,5 Ft volt. A szegények otthona napi 7 
krajcárt kapott egy főre, ez évi 306,6 forintot jelentett. Ehhez természetben 10 öl 
gömbölyű fa járult. A kapucinusok besnyői ellátásához járult még hozzá az úgy-
nevezett „hétházi taxások” munkája. Az ő életükben az úrbérrendezés semmiféle 
változást nem hozott, kivéve azt a megszorítást, hogy a királyi család nyugalmas 
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hetőségek biztosítása után igyekezett ezektől megválni. A  volt jobbágyoknak is 
kedvezett az örökös megváltás lehetősége, ezért már 1870-ben az uradalom terüle-
tén lévő összes dézsmással megkötötték a megváltási szerződést. 

Az 1868-as törvény szerint, mely előírta a kötelező megváltást, a fi zetett dézs-
maösszeg 20-szorosát lehetett megváltási árként kérni. Ugyanakkor a tárgyalá-
soknál szempontként szerepelt a szomszédos birtok területén kötött egyezség is. 
Az uradalom számára az utóbbi kedvezően alakult, mivel Csömörön 90, Mogyo-
ródon 60, Aszódon pedig 40 forint váltságdíjban állapodtak meg magyar holdan-
ként.6 Az igazgatóság először a besnyői Óhegy és Antalhegy dézsmásaival egyezett 
meg, az előbbiekkel 47,25, az utóbbiakkal 31,5 forintban és 5 évi részletfi zetésben. 
Ez a dézsmásokra nézve igen kedvező alku volt, amit nyilván befolyásolt, hogy Bes-
nyőn számos ismert személynek volt szőlője, 1850-től ugyanis eladhatókká váltak a 
dézsmás szőlők. Ezután hosszantartó, kemény alkudozás folyt a gödöllői Öreghegy 
birtokosaival, mivel ők a besnyői egyezség tudatában nem akarták megadni a kért 
50 forintot. Végül 50 forintjával létrejött a megegyezés, itt az uradalom annyiban 
engedett, hogy 22 éves fi zetéshez járult hozzá váltságkötvényben. Ez a vevőknek 
előnyös volt, elvileg az uradalomnak is, hiszen rögtön megkaphatta a pénzét, vi-
szont az évi 5%-os kamattól elesett. Ugyanis más esetben a megváltási összeget 
évenként egyenlő mennyiségben 5%-os kamattal kellett fi zetni, ami azt jelentette, 
hogy a kamatbevételekkel a következő évekre tervezhetett az uradalom, ez többre 
rúgott, mint a hajdani dézsmából származó bevétel. Ezért a következő alkuknál 10 
évi részletfi zetésben állapodtak meg a kerepesiekkel 50, a dányiakkal 50, Isaszeggel 
60, a mácsaiakkal 60, illetve 70 forintos megváltási árban.7

A megkötött egyezséggel az uradalom igen elégedett volt, mivel az átlag 50 fo-
rintos eladási árnál jobb alkut kötött. Az összesen eladott 1244 kh szőlő ellenértéke 
kamatok nélkül 82 517 forint volt, és ez kb. 66 forintot jelentett kh-ként. Ha az 
akkori termésátlagokat nézzük, egy kh szőlő 14 akó (kb. 7 hl) bort adott. Egy akó 
árát 4 forintban számolva – az uradalom az illetményként kiadott újbor akóját 6 
forintjával könyvelte – ez 8,25 hl bor árának felelt meg, ami jó termés esetén egy évi 
bruttó jövedelemnek felelt meg. Bár a szegény embereknek ez is sok volt, de nem 
akadt közülük, aki visszaadta volna a szőlőjét. A  dézsmás szőlők megváltásával 
1870-ben lezárultak az úrbérrendezés ügyei.

A vásárláskor az uradalom által gyakorolt kegyúri jogok (patronátusi jogok) 
és kötelezettségek (grationálék) a magyar államra mint tulajdonosra szálltak át. 
Az uradalom összes községe a váci püspökséghez tartozott, vagyis a papok kine-
vezése a püspök hatáskörébe tartozott, a püspöknek azonban egyeztetnie kellett az 
uradalommal. Formálisan az uradalom igazgatója tett javaslatot a pap személyére, 
és azt a felügyeletet gyakorló pénzügyminisztérium jóváhagyásával juttatták el a 
püspökhöz. Gödöllőn a kántortanító kinevezése is a kegyúri jogokhoz tartozott. 
A  további községekben a tanítót a község, illetve az iskolaszék választotta meg. 

6 MOL K 271. XX/B. 26612/1870.
7 MOL K 271. XX/B. 55320/1871.

16

Gödöllő története II/1. [16]



Vilmos, Garbar János, Bukvai Miksa. A létszám összesen 12 fő volt.9 Az erdészet 
élén Dittrich Lajos erdőmester tevékenykedett. Mellette Wolf Antal erdész, Szlá-
vik Ferenc és Francsik József erdészsegédek dolgoztak a központban. A központi 
személyzet 7 főből állt.10 A juhászatot Hajk Antal számadó vezette, mellette Barna 
István segédkezett és további 5 fő juhászkodott.

A foglalkoztatottak legnagyobb létszáma az ispánságokban található meg. 
Az ispánok ebben az időszakban már az uradalom főtiszti állományához tartoztak. 
Ők fogadták fel a béreseket, mérték ki járandóságaikat, bevételezték a terményt, 
felügyelték a bérleteket. Legfőbb tevékenységük volt természetesen a rájuk bízott 
ispánság mezőgazdasági termelésének irányítása, felügyelete, nemkülönben a gé-
pek, eszközök, épületek karbantartása és mindenre kiterjedő leltárak, nyilvántartá-
sok vezetése. A gödöllői ispán Horváth Ferenc volt. Az ispán munkáját segítette id. 
Szemerey János béresgazda, Tóth Pál ispáni kocsis, Takács István és Bacsa András 
ispáni hajdú, Hrabetz Pál és Polyák József csősz. A gyorsabb szállításokhoz, beszer-
zésekhez két lófogatú igáskocsi állt az ispán rendelkezésére Prokmüller Menyhért 
és Mihalek József kocsisokkal. Az ispánságokban, így a gödöllőiben is működtek 
kovács- és bognárműhelyek. A kovács Bakai Ignác, a bognár Kis József volt. A me-
zőgazdasági munkavégzéshez 28 bérest foglalkoztatott az ispánság, ezek fele sze-
keres volt.11 A babati ispánság élén Nyúl Sándor állt. A kiszolgáló személyzethez 
tartozott Juhász Balázs kovács, Sámsonházy Antal kovácssegéd, Paróczay Lőrinc 
bognár, Polczer Pál ispáni kocsis, Albert Ferenc igáskocsis, a béresek száma 18 fő 
volt. Az ispánságnál tevékenykedett továbbá 5 juhász, 2 gulyás, 3 erdőőr. Az erdők 
felügyeletét Reisenzahn Antal erdész és Honhald József segéderdész látta el. Ha-
sonló felépítésben működtek a további ispánságok is.

Az átvétel után az uradalom a pénzügyminisztérium felügyelete alá került. 
Lónyay pénzügyminiszter abban is megállapodott Schaefer Nándorral, hogy a 
szükséges személyzet a helyén marad. Az átvételkor megnyugtatásul közölték az 
uradalom tisztjeivel is, hogy mindenki marad és bizonyíthat. Minden folytató-
dik a Sina idejében bevezetett módon, ám az írásbeliség ezentúl kizárólag magyar 
nyelven folyhat tovább. Az  alkalmazotti viszonyokban bekövetkezett változások 
az uradalom kisebbedésével csak a főinspektor és a számvevő ispán funkcióját 
tették feleslegessé, rajtuk kívül mindenki helyén maradt. A  pénzügyminiszter a 

9 MOL K 271. 55320/1872.
10 A kertészetnél dolgozott még Morvai Mihály, Som András, Szocsényi Antal, Apravil József, Gelbó István, 

ifj . Som István, Juhász István, Kovács András, György Albert. Az erdészetnél erdőőr volt Kamenszky István, 
Kövesy József és kocsis Klárik Mihály. Juhászként dolgozott Szabó József, Huszár Pál, Halász Mihály, Nagy 
József, Fodor János.

11 A gödöllői ispánság béresei: ifj . Szemery János, id. Szemerey István, ifj . Szemerey István, id. Som István, ifj . 
Som István, Botlik János, Gerhát András, Gerhát József, Nagy András, Pataki Márton, Tóth István, Batkó 
Tamás, Bagi János, Farkas János kocsisok. Gyalogbéresek voltak: Habel András, Angyal István, Pásztorkay 
György, Pozay János, Nagy János, Gódor Mihály, Ifj ú János, Szemerei János, Ungi András. A babati ispánság 
kocsisa: Tóth István, Majoros László, Csáky Bernát, Paróczay István, Laczkó Miklós, Bánszky Pál. Gyalog-
béresek: Sós Pál, Bereczky József, Balcsóh János, Szabó János, Prugly Ferenc, Paróczay János, Juhász József, 
Tóth István, Bereczky István. Juhászok: Sári József, Sári Mihály, Furák Mihály, Huszár István, Kmeti János. 
Gulyás volt Tesánszky István, Árvai József. Erdőőr: Bujtás Sámuel, Bartók Mihály, Takács János.
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sétái érdekében jószágaikat nem legeltethették az út mentén, azokat az uradalmi 
cselédek csordájához kellett csapni. 8

Az iskola fenntartása csak Gödöllőn terhelte az uradalmat. Itt is azonban a kán-
tor- és segédtanító bérezéséhez a szülők tandíjjal és az egyház pedig az ismétlődő 
osztályok fenntartásával járult. Az  uradalom gondoskodott a tüzelőről is (10 öl 
fa). Más településeken az iskolák fenntartása nem hárult az uradalomra, mivel az 
úrbérrendezéskor azok számára földet különítettek el. Az uradalom a patronátusi 
jogot mindenütt gyakorolta, és a templom, valamint a paplak karbantartása kegy-
úri kötelezettségnek számított.

AZ URADALOM IGAZGATÁSA 1867-BEN, 
A VÉTEL IDEJÉN

Az 1867-es átvétel idején a banki cég által birtokolt uradalom központja Gödöllő volt. 
Az egész uradalom élén főinspektor (oberinspector) állt, Hajnik János. Összuradalmi 
hatáskörrel működött még Kalmár Ferdinánd tiszttartó, Richwalszky (később Orbay) 
Dénes mérnök és mellette Heuff el Adolf segédmérnök, Schmidt Benedek orvos, 
Puchperger Lajos számvevő ispán. A főinspektortól független főtisztként működött 
Bartal János uradalmi ügyész és ügyvéd. Az uradalmi ügyész súlya és feladatköre 
az úrbérezés idején vált kiemeltté, ez azt jelentette, hogy a mérnök is az ő utasítása-
it követte. Bartal közvetlenül Bécsből kapta az utasításokat és oda írta közvetlenül 
jelentéseit Schaefer Nándornak. A közvetlen gödöllői uradalmon belül ispánok mű-
ködtek a számvevő ispán felügyelete alatt, a távolabbi birtoktesteken pedig önálló 
számadási, bevételezési és kiadási joggal felruházva kasznár és számtartó dolgozott.

A vezető tisztek közé tartoztak még az ispánok, erdészek és az írnok. Az urada-
lom igazgatása és működtetése ágazati és területi elvek alapján történt. Közvetlenül 
a központi igazgatásnál dolgozott Besskó Jenő írnok, Polyák László segédírnok. 
Az  inspektori írnokkal azonos fi zetést élvezett Plesznik József kéményseprő, aki 
uradalmi kürtös is volt, és ez a tisztség őt a tiszti állományhoz sorolta. Három ins-
pektori hajdú látott el feladatot: Praseczky József, Kanzley Dénes és Bojtár György. 
A segédszemélyzethez tartozott Szekeres János inspektori kocsis, Szekeres Mihály 
tiszttartói kocsis, Marus Gábor és Szalai János tiszti kocsis, Polyák József, az orvos 
kocsisa. A  kastély személyzete három főből állt. Az  épület Éjszaky Imre kulcsár 
gondjaira volt bízva, mellette a háziasszony és mosónő Brankovits Jozefi n volt, a 
portás pedig Tóth Lajos. A  présháznál szintén három személy teljesített szolgá-
latot. Mayer György vincellér mellett még Garaba Mihály és Pásztorkay Mihály 
dolgozott itt. A kertészet élén Bukvay János főkertész állt. Segédkertész volt Richter 

8 MOL K 271. XX/B. 37655/1871.
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A koronauradalom igazgatása 1871-ben

A helyi igazgatóság négy irodára tagozódott, az első volt a jószágigazgatói élén a 
jószágigazgatóval. Beniczky helyetteseként, mintegy tiszt-
tartóként működött az igazgatósági titkár. A II. sz. iroda 
az ügyészség volt. Beniczky előbb visszahívta Óbudáról 
Bartal Jánost, majd menesztette. Ennek oka, hogy Bartal 
továbbra is ügyvédje maradt Viczaynak, Sinának és ügyé-
sze maradt a még el nem adott banki birtokoknak, így 
tevékenysége összeférhetetlennek bizonyult az uradalom 
érdekeivel. Az új ügyvéd Jámbor László lett. A III. sz. iro-
da a számtartói volt, a számtartó mellett itt kaptak helyet a 
független tisztek is, mint az orvos és a mérnök. Jelentősen 
átalakult a további igazgatás is, és megváltoztak a hatás-
körök. Elkülönülve működött a gazdászat és az erdészet. Bartal János 
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közvetlen felügyeletet a budai pénzügyi felügyelőségre bízta. A  felettes szerv le-
egyszerűsítette, a maga képére formálta a helyi igazgatást, hivatalokat hozott létre. 
Ebben a legjelentősebb változás az erdészet különválasztása volt az erdőmesteri hi-
vatal létrehozásával és az ispánságoktól független erdőgondnokságok felállításával. 
A másik változás az volt, hogy külön számtartói hivatalt hoztak létre Sörös Sándor 
számtartó alkalmazásával. 

Ez az igazgatási forma csak átmeneti volt, a gazdasági év elteltével a minisztéri-
um a számos állami javat kezelő, óbudai jószágigazgatóság felügyelete alá helyezte 
az uradalmat. Ezzel az uradalom önállósága tovább csorbult. Megszűnt a tiszttartói 
állás és az ügyészi is, mivel Farkas János óbudai jószágigazgató Bartal Jánost Óbu-
dára vezényelte át. A  bürokratikus és bevételcentrikus pénzügyi felügyelet alap-
vető szakszerűségi és nemzeti érdekekről feledkezett meg. Nem mérte fel, hogy a 
zömmel bérbe adott állami javak felügyeletét ellátó óbudai jószágigazgatóság nem 
lesz képes egy leromlott és minden tekintetben fejlesztésre szoruló gazdaság irá-
nyítására. Megfeledkezett arról, hogy egy gazdátlannak látszó uradalom nem lehet 
a királyi család második otthona, márpedig az uralkodó család egyre gyakoribb 
vendég volt ekkorra Gödöllőn. 

IGAZGATÁS 1867-TŐL, A VÉTEL UTÁN

Az első számú főtiszt, aki az uralkodó család vadászatairól, kényelméről gondos-
kodhatott volna, Dittrich Lajos erdőmester volt, rajta kívül még a kasznárrá elő-
léptetett gödöllői ispán, Horváth Ferenc képezte a helyi vezetést. Mindez méltatlan 
volt az uralkodó családhoz, ráadásul Lónyay Menyhért pénzügyminiszter megfe-
ledkezett az uradalom jogi státuszának tisztázásáról is. Így nem véletlenül Bécsben 
léptek először: 1869 augusztusában a gödöllői kastélyt és a hozzátartozó 120 holdas 
parkot kivonták az uradalmi igazgatás alól, és a budai várkapitányság alá rendelték. 
Létrehozták az Egyesített cs. és kir. Budai és Gödöllői Várkapitányságot, melynek 
élén Pusch várkapitány állt, aki a bécsi főudvarmesteri hivatalnak volt alárendelve.

A pénzügyminisztérium csak ezután szánta el magát arra a lépésre, amivel már 
1867-ben kezdenie kellett volna: egy önálló jószágigazgató kinevezésére. A válasz-
tás Beniczky Ferencre esett, aki 1869 szeptemberében letette az esküt, és átvette 
az uradalom irányítását. Beniczky idejében teljesen átalakult a helyi igazgatás és 
felső felügyelet. Az új jószágigazgató névleges hivatali főnöke a pénzügyminiszter 
volt, ám ő és a jószágigazgatóság a minisztérium gazdászati osztályának volt alá-
rendelve. Elszámolások, pénzügyek tekintetében pedig a minisztérium erdészeti és 
gazdászati számvevősége volt a fölöttes szerv. Jogügyekben, szerződések esetében 
pedig a kincstári jogügyek igazgatósága volt az illetékes. A döntések meghozatalá-
nál a jószágigazgatónak egyeztetnie kellett a várkapitánnyal, a járási főszolgabíró-
val, esetenként a községek bíráival és a megyei alispánnal is. 
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adásokat a főkönyvek egész sorában vezették, ilyen volt a szalmás gabona, szemes 
gabona, takarmány, építési anyagok, tűzifák, bor és boredény, vas és szén, igavonó 
állatok, juhok, szarvasmarhák, boltbeliek naplója, gépek, szerszámok és egyéb esz-
közök leltárkönyve. Ezeket a naplókat naprakészen kellett vezetni, a számadásokat 
a számtartó felügye lte. A gödöllői ispánságok ban eze k vezetése a kasznár feladata 
volt, ezért itt rendelkezett egy helyettessel, aki az ispáni feladatokat látta el. A kasz-
nár alá tartozott még a babati ispán és a juhászati ispán. Az utóbbi feladata volt 
a teljes juhállomány felügyelete, ugyanis minden ispáni kerületben volt juhászat. 

Az ispán irányította a területén folyó mezőgazdasági munkákat, a vetésfor-
gók kialakítása viszont a jószágigazgatóság hatáskörébe tartozott, amit a magas 
pénzügyminisztériummal is jóvá kellett hagyatni, vagy annak utasítására másként 
cselekedni. A munkavégzéshez elegendő cselédség állt rendelkezésre. Idénymun-
káknál, mint a fűkaszálás, csépelés stb. részes munkásokat, napszámosokat fogad-
hatott fel. Az ispán mérte ki a terménybeli illetményeket, kegyúri járandóságokat. 
Bevételezte a regálé jövedelmeket, felügyelte a területén lévő bérleményeket. Min-
den ispán a szolgálati helyén lévő tiszti lakásban lakott, rendelkezésre állt egy tiszti 
fogat külön kocsissal, gyorsabb szállításokhoz 2 igáskocsi, lovakkal és kocsisokkal. 
Egyéb munkákhoz ökrös szekereket használtak. Minden ispánságban volt kovács- 
és bognárműhely, kovács és bognár. A béresek felügyeletét a béresgazda látta el.

A tiszti fi zetések összehasonlító adatai
Juttatás Tisztek

mérnök orvos ig. titkár számtartó ispán
készpénz (Ft) 900 420 900 600 420
kiegészítés (lótartás + lakbér) 530 150 – – –
búza (pozsonyi m.) – 20 – 20 20
rozs (pozsonyi m.) – 36 – 36 36
árpa (pozsonyi m.) – 16 – 16 16
zab (pozsonyi m.) – – – 16 16
kukorica (pozsonyi m.) – 20 – 20 20
borsó (pozsonyi m.) – 1 – – 1
bab (pozsonyi m.) – 1 – – 1
kősó (font) – 100 – 100 100
tűzifa (öl) 10 10 12 10 16
gyertya (db) – – – – 50
bor (akó) – 12 – 12 120
széna (q)* – 80 – 80 80
szalma (q) – 80 – 80 80
földilletmény szántó (kh) 9 1 7 2 2
marhatartás (db) – 5 – 5 5
sertéstartás (db) – 24 – 24 24
az összes juttatás pénzértéke 1610 1261 1078 1325 1195

* valószínűsíthetően bécsi mázsa (56 kg)
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A leglényegesebb változás az ispánsá gokban ment végbe. A munkáltatói jogokat 
az ispánok esetében is a tulajdonosi jogok első számú gyakorlója, a pénzügymi-
niszter kapta. Lónyay pénzügyminiszter vezényelte át Mácsára Szolnokról Vladár 
Sándort és juhászati ispánnak Bogdányból Funk Gyulát, miután Beniczky javasol-
ta, hogy egy önálló juhászati ispánra lenne szükség. A távolabbi ispánok, mint a 
kerepesi, isaszegi és mácsai külön magtárakkal és raktárakkal rendelkezve önálló 
bevételezéseket is végeztek a számtartói ellenőr jelenlétében. A bevételeket és ki-
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embernek minősítette. Idekerülésében a régi ismeretség okán Ivánka Imrének volt 
meghatározó szerepe.

A következő korosztály új tisztekből állt, akiket a pénzügyminisztérium érde-
meik alapján alkalmazott. Közöttük Vladár Sándor az óbudai jószágigazgatósághoz 
tartozó szolnoki uradalom önálló számadást végző ispánja volt, a pénzügymi-
niszter vezényelte át Mácsára az ottani birtoktest megvásárlásakor. Vladár iskolai 
végzettsége nem ismert, de németül és tótul beszélt, 35 éves volt és 1858-tól volt 
gazdászati pályán. Mácsán feljelentették, de a fegyelmi vizsgálat alól győztesen ke-
rült ki. A  30 éves Funk Gyula, juhászati ispán alig 5 éves gyakorlattal rendelke-
zett, kiképzése az uradalom költségén történt, jeles hazai és külföldi juhászatokban. 
Feladatként kapta, hogy az 1873-as bécsi világkiállításra felkészítse az oda szánt 
juhokat.14 Petőcz Béla, az új babati ispán, a pécskai uradalomtól került Gödöllőre, 
29 éves volt és német, francia, valamint tót nyelven beszélt. A jószágigazgató kitű-
nő szakembernek minősítette. Végül szót kell ejteni a gödöllői helyettes ispánról, 
Besskó Jenőről, aki 35 éves volt és végigjárta a szamárlétrát, már több mint 5 éve 
állt az uradalom alkalmazásában. Tiszti írnokként kezdte a munkáját, majd eljutott 
a helyettes ispáni kinevezésig.15 Az  ő példája bizonyítja, hogy az ispáni tisztség 
betöltésekor nem elsősorban a mezőgazdasági ismeretek játszották a meghatározó 
szerepet, hanem a hivatali jártasság. 

1871 végére megtörtént az egész gazdaság átszervezése, ez az egyes ispánságok-
nál területi módosításokat, profi lváltásokat jelentett, de nem érintette az igazgatás 
lényegét. Az erdészeti igazgatás területén a korábbi 6 erdőgondnokság 4-re szűkült, 
megszűnt a kerepesi és szentkirályi, ezzel az erdészek száma is 4 főre csökkent. 
Az  ispánságoktól független erdőgondnokságok és önálló erdőhivatal létrehozá-
sával már eddig is erőteljesen megkezdődött az erdészet különválása, most ez a 
folyamat felerősödött. Az erdőhivatal önálló gazdálkodási egység lett és ez azt is 
jelentette, hogy önálló számvivőt alkalmazott. Az önálló gazdálkodás bevezetését 
alapvetően az egyre gyakoribbá és egyre hosszabbá váló vadászatok indokolták. 
Ez  hivatali felállásban és a hivatal funkcióiban is változásokat hozott. Az  erdő-
hivatal élén továbbra is Dittrich Lajos állt, de már nem erdőmesteri, hanem va-
dászmesteri tisztségében is. Az erdészet irányítása Kallina Károly főerdész kezébe 
került. Rajtuk és a számvivőn kívül még két erdészgyakornok dolgozott az irodán. 
Az átszervezés egyik leglényegesebb mozzanata volt, hogy az erdészetben dolgozó 
tisztek, erdőőrök országosan az erdészeti alkalmazottakra vonatkozó fi zetési beso-
rolásba kerültek. A kettő közötti különbséget nagyon jól érzékelhetjük, mivel 1871 
októberében Dittrich erdőmester még a régi bérezés szerinti kimutatást készített és 
decemberben Kallina főerdész már az újat produkálja.16

14 MOL K 271. XX/B. 10582/1872.
15 MOL K 271. XX/B. 37522/1873.
16 MOL K 271. XX/B. 64862/1871.; PML VI. 205-a. 531/1871.
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Amint arra korábban is utaltunk, az ispánok tekintélye és pozíciója jelentősen 
megnőtt. Ezekből az önálló számadás vezetése csak az egyik volt. Ehhez szükség 
szerint segéderő is biztosítva volt, mint az isaszegi kerületben gazdasági segéd, 
a kerepesiben pedig számadó. A gödöllői kerületben és Mácsán már működött 
egy gépész is, a gödöllői présháznál pedig volt egy pintér mester, egy vincellér és 
egy pincelegény is.12 Ami a tisztek évi jövedelmét illeti, nem volt köztük lényeges 
különbség,13 a számtartó jövedelme alig haladta meg az ispánét. Kiegészítő jutta-
tás nélkül az orvosé még az ispáni jövedelem alatt maradt. Ezt lehet elmondani a 
mérnökről is, hiszen neki magának kellett lovakat tartania és kocsist alkalmaz-
nia, ezért kapott pótlékot, míg az ispánnak rendelkezésre állt a tiszti kocsi tiszti 
kocsissal és lóval. Az ispánok voltak azok a tisztek, akik minden természetbeni 
juttatásból részesültek. Mind maga az ispán és háza népe, mind az állatai meg-
kapták azt, amire az éves ellátáshoz szükségük volt. Mindez nyilván azt célozta 
elsősorban, hogy az ispán ne legyen érdekelt az uradalom megkárosításában és 
azt beosztottjaitól se tűrje el.

Az ispánok kiválasztása tehát sarkalatos kérdése volt egy gazdaság jövedelmező, 
visszaélésektől mentes üzemeltetésének. Kinevezésük vagy a korábban már soro-
zatosan bizonyított tisztek sorából történt, vagy más gazdaságokban dolgozó, elő-
zetesen leinformált, megbízható, jó szakemberek közül. Szerencsésnek mondható, 
hogy mindegyik ispán törzslapja fennmaradt Beniczky jószágigazgató 1873-as 
minősítésével, ezek alapján róluk pontos képet alkothatunk. Közülük a rangidős 
Horváth Ferenc volt, akit Beniczky hivatalba lépésekor kasznárrá is kineveztek. Is-
koláinál a „bölcsészetet bevégezvén” kifejezés szerepel. 1816-ban született, vagyis 
ekkor már 57 éves volt. „Képességeire nézve a régi iskola embere, szorgalmas, ma-
gaviselete és erkölcsisége minden tekintetben példás” – írta róla a jószágigazgató. 
Pályáját vármegyei írnokként kezdte Esztergomban, 1840-ben került Gödöllőre, és 
itt minden tulajdonosváltás során helyén maradt. 1867-ben már mint ispánt vette 
át a koronauradalom. 

Horváthnál egy évvel idősebb volt Zsarnóczay János isaszegi ispán. Ő már 
mezőgazdasági akadémiát is végzett Magyaróváron, latinul, tótul és németül is 
tudó, képzett szakember volt. 1867-ben került az uradalom szolgálatába, de még 
az adásvétel előtt. A régi generáció harmadik tagja Csajághy Sándor (Vörösmarty 
Mihály sógora), 55 éves volt 1873-ban. Iskolai végzettsége sajnos nincs feltüntetve, 
helyette viszont nem kevésbé fontos információkat tudunk meg róla. Pályafutását 
Komárom megyében kezdte „rendes esküdt”-ként, 1861-ben átmenetileg válasz-
tott szolgabíró volt ugyanott. Csak átmenetileg, mivel 1848-ban, mint a nemzet-
őrök által választott főhadnagy, részt vett a schwecháti csatában, majd a komáromi 
várőrség kormánybiztosa mellett mint ellenőr működött. Mindezekből követke-
zett, hogy csak a kiegyezés után juthatott ismét hivatalhoz. Ő is az adásvétel előtt 
került Gödöllőre ispánként. A  főnöke őt is példás magaviseletű, kiképzett szak-

12 MOL K 271. XX/B. 64862/1872. 
13 Uo.
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Az erdészeti alkalmazottak fi zetése alapvetően rangbeli helyük szerint alakult, 
de függött az eltöltött időtől is, mely szerint fi zetési fokozatokba kerültek. Leg-
magasabb rangbeli kategória a főerdőmester volt, őt követte az erdőmester, majd 
a főerdész és erdész. Az erdészeknél már osztálybesorolás is érvényesült. Három 
osztályba sorolták az erdővédeket (erdőőrök) is. I. osztályú erdész besorolást 
kapott Huber Béla, a valkói erdőgondnokság vezetője, aki korábban kezelő fő-
erdészi rangban dolgozott. Ugyanezt a besorolást kapta Bernáth József isaszegi 
erdész is, míg Haberzettl Károly (Mácsa) és Tomcsányi Gyula (Babat) a II. osz-
tályba került. Az erdővédek közül 2 az I., 3 a II., 6 a III. és 10 a IV. osztályba került. 
Az  erdővédeknél 50 Ft volt a besorolási osztályok közti különbség, de az egyéb 
járandóságaik azonosak voltak, ugyanúgy, mint az erdészeknél. 

Az erdészet ezzel áttért a szakszerű polgári alkalmazási rendszerre a feudális 
tartalmú uradalmi, kommenciós alkalmazásról. A  besorolások és előléptetések 
feltételei is megváltoztak. A  tiszti beosztáshoz el kellett végezni a selmecbányai 
erdészeti akadémiát vagy korábbi osztrák végzettséggel kellett rendelkezni. Utána 
gyakornokoskodás következett, majd szakvizsga és csak ezután indulhatott el vala-
ki a ranglistán. Az erdőhivatalnál ez alól csak az idős, nagytapasztalatú Haberzettl 
Károly volt kivétel, aki már a Grassalkovichok idején is erdész volt. Ami az er-
dészek jövedelmét illeti, valószínűleg a pénzben megváltott járadékokkal jártak 
jobban. Talán ebből legelőnyösebben Kallina Károly főerdész került ki. Látszólag 
lényegesen több pénzhez jutott, mint a főnöke, ám Dittrich vadászmesternek járt 
egy fogat kocsissal és egy hátasló, és ezeket az erdészet fi zette. Kallinának viszont 
az erre a célra kapott illetményből kellett ezt fedeznie. Ha a célra kapott juttatást 
levonjuk a béréből, akkor 1336 forintja marad, ami az uradalmi számtartó fi zetésé-
nek felelt meg. Természetesen így is jobban járt, hiszen az erdőmester és a főerdész 
nem jártak mindig külön utakon, és egy fogatra két ember is felfért. Az erdészeti 
felügyeletet ellátó közlekedéshez pedig egy hátasló is megtette. 

Az erdészek a rájuk bízott erdőgondnokságok élén hasonló feladatokat láttak el, 
mint az ispánok. Irányították és ellenőrizték a területükön folyó munkákat. Bemér-
ték és osztályozták a kitermelt famennyiséget. Kimérték a failletményeket a terü-
letükön dolgozó uradalmi alkalmazottaknak és kegyúri adományokként azoknak, 
akiket ez megilletett. Az udvari vadászatok rendszeressé válásával külön feladatok 
hárultak az erdészekre is. Fontosabb kérdéssé vált a vadállomány védelme. Ez nem 
csupán a téli etetések rendszeresítésében, sózó- és itatóhelyek karbantartásában 
jutott kifejezésre, hanem abban is, hogy a szarvasok ellésekor felügyeletet biztosí-
tottak a dúvadak és emberi kártételekkel szemben. Ki kellett alakítani és karban-
tartani a vadászleseket, vadászó helyeket, rendben tartani az odavezető utakat stb. 
Az erdőhivatal gondoskodott a vadászatok megszervezéséről, hajtók felfogadásáról, 
az elejtett vadak összegyűjtéséről és beszállításáról. Még az udvar által vásárolt 5 
db „véreb” évi eltartása és betanítása is a hivatalra hárult. Az előkelő személyek 
szállítására 4 db fedeles, előkelő hintót kellett beszerezni, ezekhez megfelelő lovak 
és díszes lószerszámok kellettek, a kocsisoknak meg gálaruha stb. Illett ugyanakkor 
a saját fogataikon érkező más vadászvendégeket is kiszolgálni. 
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Az erdőtisztek uradalmi bérezése 1871 októberében

Juttatás Tisztek

erdőmester főerdész kezelő főerdész erdész
Készpénz (Ft) 735 500 500 300
Irodaátalány (Ft) 15,75 – 6,3 6,3
Búza (p. m.) 24 18 12 12
Rozs (pozsonyi m.) 40 30 28 28
Árpa (pozsonyi m.) 16 14 12 12
Kukorica (szemes) 30 20 12 12
Zab 16 – 54 54
Borsó (pozsonyi m.) 1 0,5 0,5 0,5
Bab 1 0,5 0,5 0,5
Kősó (font) 100 80 80 80
Bor (akó) 16 10 10 10
Gyertya (font) 50 30 12 12
Tűzifa (öl) (hasáb) 16 12 8 8
Tűzifa (gömbfa) 8 6 4 4
Széna (q) 100 80 96,5 96,5
Szántó (kh) 2 2 0,75 0,75
Konyhakert 1 0,5 0,5 0,5
Marhatartás (db) 6 4 4 4
Sertéstartás (db) 32 16 16 16
Ruházat (2 év/db) (kalap, 
atilla, huszárka, mellény, 
nadrág, felöltő)

1-1 1-1 1-1 1-1

Az összes pénzértékben 1697,13 1165,76 1144,65 944,64
Új bérezés 1871. decemberében 

Juttatás (Ft) Erdőmester Főerdész Erdész (I. o.) Erdész (II. o.)
Fizetés 1400 1000 600 500
Ruhailletm. 40 40 25 25
Ló- és kocsistartás – 600 300 300
Szolgatartás – 200 - -
Irodára – 100 10 10
Utazásra – 250 100 100
Tűzifa (öl) 15 12 10 10
Kaszáló (kh) 14 10 6 6
Az összes pénzértékben 1700 2386 1175 1075
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vi lezárásokkal havonta, az éves számadásokat és leltárokat pedig a következő év 
március 15-ig kellett az igazgatósághoz felterjeszteniük. Az ispánok döntöttek a 
cselédek felfogadásában és elbocsátásában, ők kötöttek részesművelési szerződé-
seket. Mindezeket a kasznárral is tudatni kellett, aki ezeket szintén nyilvántartás-
ba vette. Az ispáni kerületek külön irattározást is vezettek, ha úgy tetszik, külön 
iratképző szervként is működtek. 

Az ispánok fő feladata természetesen ezután is a rájuk bízott gazdasági kerület 
célszerű üzemeltetése volt. A művelési ágak és vetésforgók szigorú betartása mel-
lett irányították és ellenőrizték a mezőgazdasági munkákat. Az ispánnak minden 
nap kötelessége volt minden munkát felügyelni, munkahelyétől legfeljebb csak 2 
napra lehetett távol engedéllyel. Az ispán felelt az állatállományért, azok szakszerű 
ellátásáért, és a gazdasági kerületben lévő összes épületért, szerszámokért, egészen 
a legkisebb leltárba felvett tárgyig. Legpontosabban kellett vezetnie a bevételezése-
ket és kiadásokat. Legtöbb munkája volt tehát a betakarítások idején. Ellenőriznie 
kellett, hogy a betakarításnál és beszállításnál a termés maradéktalanul a raktá-
rakba kerüljön, és megfelelő tárolásban részesüljön. A  nyilvántartások vezetése 
és a készletek célirányos felhasználása többszörös ellenőrzés alá esett. A gabona 
esetében ez a hagyományos, a régi nyomtatásos időkben megszokott módon tör-
tént. Az ispán számba vette a learatott gabonakereszteket, ezekből kijelölt próba-
cséplésre, és kiválasztotta az aratórészül kiadandókat. Részes művelés esetén is a 
tarlón keresztekben történt meg az elosztás. A behordás külön-külön történhetett, 
szigorúan felügyelve az uradalom jogos része fölött. Ezután a kiválasztott keresztek 
próbacséplése következett ellenőr jelenlétében, majd hasonlóan megtörtént az így 
nyert gabona külön bevételezése. Számozva voltak az asztagok is aszerint, hogy 
melyik gabonatáblából származtak, hogy hány keresztet tartalmaznak, így az e 
táblán végzett próbacséplés eredményeiből következtetni lehetett a termés meny-
nyiségére. A táblánkénti és asztagonként elvégzett cséplés során a gabonát napon-
ta, szintén ellenőr jelenlétében bemérték a raktárba, majd a készletet összegezték. 
Az így nyert mennyiségnek egyeznie kellett a próbacséplések alapján várható ter-
més mennyiségével. Ha a termésben nagyobb különbség mutatkozott volna, pláne 
hiány, azért az ispán súlyos felelősségre vonásban részesült volna. 

A bemérések pontosságáért viszont az ellenőrt lehetett felelőssé tenni. A csép-
lés után nyilvántartásba került a szalma és törek mennyisége is. A kazlakat ölekben 
felmérték, majd próbamérlegelést végeztek, és a mennyiséget mázsában is felfek-
tették. Ugyanígy történt a szálastakarmányok nyilvántartásba vétele is. A kukori-
caszárat kévékben, burgonyát és répát mázsákban tartották nyilván. A kukorica 
betakarítása hasonlított a gabonáéhoz. A nyert csöves kukorica nyilvántartásba 
vétele során elvégzett próbamorzsolásból következtettek a nyerhető szemes ten-
geri mennyiségére. A szigorúbb ellenőrzés során a visszaélések kiküszöbölésére 
a jószágigazgató elrendelte, hogy az ispánnál csak a belső raktár kulcsa lehet, és 
ott csak egy havi etetéshez szükséges termény lehet, továbbá 3 havi illetmény 
kiadásához szükséges gabona. Az újabb vételezés pedig a kasznár jelenlétével tör-
ténhet, aki a többi kulcsokat tárolja. A téli takarmányozás igazodott a terméshez. 
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1874 januárjától, később részletezett okok miatt, a pénzügyminisztérium fel-
számolta az önálló jószágigazgatóságot, és a gödöllői uradalmat ismét az óbudai 
jószágigazgatóság alá rendelte. Az önálló jószágigazgatóság felszámolásával csak 
az erdőhivatal maradt érintetlenül és az összes többi iroda megszűnt. Gödöllőn két 
független tiszt, az orvos és a mérnök mellett csak a kasznár és az 5 ispán maradt 
a helyén. A pénzügyek vitelét a gödöllői adóhivatal látta el egy külön számtiszt 
beállításával. Az erdőhivatalban is megszűnt a számvivői állás.17 Horváth Ferenc 
kasznár lett az uradalom első számú tisztje, mintegy tiszttartóként működve, a 
gödöllői ispáni feladatok ellátása mellett, reá hárult az egész uradalom közvetlen 
működtetése, az ispánságok és a bérlemények felügyelete, kegyúri kötelezettségek 
teljesítése stb. A kasznár állt közvetlen kapcsolatban a jószágigazgatóval, ő vezette 
a tisztiszéki üléseket. Feladata volt az éves elszámolás elkészítése és a következő 
évi költségvetésre a javaslat megtétele. Pénzügyi tekintetben a helyi adóhivatal-
lal állt kapcsolatban és 600 Ft hitelt kapott a kiadások, elsősorban munkabérek 
fedezésére, továbbá 50 Ft-ig terjedően fi zethette ki a mérnöki műbírálat alapján 
a házilag kivitelezett javítási munkák ellenértékét és az 50 Ft-ot meg nem haladó 
egyéb számlákat. További elszámolások az igazgatóságon keresztül történhettek. 
Az óbudai számtartóság nem állt közvetlenül a kasznár fölött pénzügyi kérdések-
ben sem. A bevételezéseknél, beméréseknél próba– és a rendes csépléseknél ki-
rendelt számtartósági ellenőr is a kasznár felügyelete alá volt rendelve. 

Az 1871-ben kialakított vetésforgókat szigorúan be kellett tartania, azon csak a 
pénzügyminisztérium változtathatott. Ugyancsak a pénzügy döntött továbbra is a 
bérleti szerződések, eladások, beszerzések, építkezések, fontosabb helyreállítások 
ügyében. A pénzügyi felügyelet hatáskörébe tartozott továbbra is az állatlétszám 
meghatározása, elsősorban a törzsjuhászat kérdésköre. A  juhászati ispán a szol-
gálati út betartása nélkül közvetlen a minisztériumhoz küldhette jelentéseit, és 
onnan kapott közvetlen utasításokat. Mindezekből következik, hogy az Óbudán 
székelő igazgatóság hatásköre a gödöllői uradalmat illetően formális volt. Egyik 
részben azért, mert csak a szolgálati útnak egy kötelező állomását jelentette, má-
sik részről azért, mert csak a koordinációs munkákat végezte, és a kasznár által 
felterjesztett javaslatokat csak véleményezhette, a döntést a minisztérium illetékes 
közegei hozták meg.

Az ispánok tevékenységi köre viszont jelentősen bővült, főként a rájuk háru-
ló nyilvántartási feladatok szaporodása miatt. Az  ispánok a kasznár látszólagos 
tiszttartói feladatokkal történt felruházása ellenére sem voltak a kasznárnak alá-
rendelve, hanem közvetlenül a jószágigazgató alá tartoztak. Igaz, hogy jelentéseik 
zöme szolgálati úton, a kasznáron keresztül juthatott el Óbudára. Az ispánságok 
mindegyike önálló gazdálkodásra és elszámolásra volt jogosult. A minisztérium 
által kidolgozott utasítás kimondta, hogy „az ispánok az egész gazdasági kerületre 
nézve valóságos számadónak tekintettnek”. Ez azt jelentette, hogy a naplókat ha-

17 Az óbudai jószágigazgatóság működéséről részletesebben: FARKAS J. 2003. 455–509. 
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A Mácsát körülvevő erdők mellett az ecskendi kőbá-
nya működtetése is feladatai közé tartozott.  

Az erdőhivatal élére – mint láttuk – erdőmesteri 
kinevezéssel 1874-től Kallina Károly került. Fővadászi 
tisztség már nem illette meg, mivel a bécsi döntés értel-
mében, ismét a magyar érdekeket csorbítva, létrehoz-
ták az önálló vadászati hivatalt (K. und K. Hofj agdamt 
zu Gödöllő). Az új hivatal élén Pettera Hubert főva-
dász állt. Az  új hivatalt a bécsi főudvarmesteri hiva-
talnak rendelték alá. Feladata volt a várkapitánysággal 
együtt az uralkodó család érkezésének előkészítése, a 
királyi vadászatok megszervezése. Történt mindez az 
erdőhivatal hátrányára is, mivel a költséges vadgaz-
dálkodás továbbra is az erdőhivatalra hárult, a vadá-
szatokból származó bevétel viszont ezentúl a vadászati hivatal kebelében létrejött 
vadkamarát illette. Másik hátrány abból adódott, hogy az erdőhivatalt közvetlenül 
a vadászati hivatalnak is alárendelték. Ez odáig terjedt, hogy a vadászati hivatal 
az erdőtisztekhez intézett utasításait az erdőhivatalhoz küldi írásban a vadászatok 
előtt, ám a vadászatok idején joga van bármely erdőtisztnek szóbeli utasítást is 
adni. A vadak védelme, etetése, gondozása továbbra is az erdőhivatal kötelessége 
maradt. A vadállomány nagyságáról és állapotáról havonta köteles lett az erdőhiva-
tal jelentést írni a vadászati hivatalhoz. Vadak elejtése, benne a dúvadaké is csak a 
vadászati hivatal engedélyével történhet. Ha ilyen eset előfordulna, az elejtett vadat 
az erdőhivatal köteles beszállítani a gödöllői vadkamarához. A  vadászatok meg-
rendelése és vezetése kizárólagosan a főudvarmesteri hivatalnak van fenntartva, 
akadályoztatás esetén, az erdőhivatal élén álló erdőmester helyettesítheti, esetleges 
akadályoztatása esetén pedig annak az erdőgondnokságnak a vezető tisztje, akinek 
a területén a vadászat folyik. Bármilyen vétség esetén az erdőhivatal köteles volt 
alkalmazottja ellen fegyelmi eljárást indítani a vadászati hivatal kérésére. Végeze-
tül az erdőhivatalnak kötelessége volt a tisztiszéki és minden más értekezlet idő-
pontjáról a vadászati hivatalt értesíteni. A kiadott utasítást a főudvarmesteri hivatal 
jóváhagyta, nem tehetett mást a magyar pénzügyminiszter sem, mint hogy ezzel 
megkeresése nélkül is egyetértsen. Az  erdőhivatal számára pedig végképp nem 
maradt más, mint az, hogy a sértő német nyelven megküldött utasítást magyarra 
fordítsa, és megkérje a jószágigazgatóságot, hogy azt „gyorsnyomatilag” (kőnyo-
matos sokszorosítással), kellő példányszámban juttassa el a hivatalhoz.21

Mivel az erdészeti igazgatást már nagyban meghatározta a főudvarmeste-
ri hivatal, továbbá, hogy az erdészetre teljesen más jogszabályok vonatkoztak, a 
pénzügyminisztérium szabadulni kívánt az ágazattól, végül az 1880-ban a Föld-
művelés- Ipar- és Kereskedelmügyi Minisztérium felügyelete alá került. 

21 PML VI. 205-a. 508/1879.

Pettera Hubert fővadász
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A betakarított termés mennyiségének ismeretében készítették el az ispánok a téli 
takarmányozás tervét, vagyis a takarmányozás változatosságát és egyes takar-
mányfélék „étlapra” kerülését a megtermelt mennyiség határozta meg. A tervet 
jóvá kellett hagyatni, majd azt szigorúan betartva lehetett a készletekből kívánt 
mennyiséget leírni. A minisztériumi elvárás az volt, hogy az uradalom pénzen ne 
vásároljon takarmányt. 

Végül az ispánok a kasznár elnökletével havonta tisztiszéki üléseket tartottak. 
Ezeken számoltak be a havi munkáról és döntöttek a következő hónap teendőiről. 
Javaslatokat tettek a jelentkezett esetleges problémák megoldására. Különösen az 
esedékes királyi látogatások idején kellett a teendőket idejekorán számba venni. 
Az ülésekről felvett jegyzőkönyveket a minisztériumhoz kellett felterjeszteni. 

Az uradalom Óbudáról történt kormányzása idején minden a korábbi mó-
don folyt tovább. A  helyi tapasztalt tisztek végezték a dolgukat. Mindez 1882-
ig tartott, ekkor a minisztérium – a gyér forrásanyag miatt nem ismert az ok 

– visszatért ismét az önálló jószágigazgató kinevezéséhez.18 A pénzügyminiszter 
természetesen ismét megkereste az uralkodót, aki október 10-én „legkegyelme-
sebben megengedni méltóztatván” az önálló jószágigazgatóság helyreállítását.19 
Az új igazgató Fogler János 1883. január elsején lépett hivatalba. Farkas Jánostól 
január 4-8. közt átvette az uradalmat. A gondot csak az okozta, hogy az igazgatót 
nem is volt hol elhelyezni, mivel a minisztérium a volt Beniczky –irodát átadta 
1874-ben a vadászati hivatalnak.

Az új igazgató kinevezésével tulajdonképpen semmi nem változott, az appa-
rátus csupán egy gyakornokkal bővült, a pénzügyek is maradtak a helyi adóhiva-
talnál. Fogler semmiféle úttörő tevékenységbe nem kezdett és felettesei elvárásai 
szerint tette a dolgát, bukását önmagának köszönhette. Hétéves igazgatói tevé-
kenysége és a királyi vadászatokon való részvétele után elkövette ugyanis azt a 
főbenjáró hibát, hogy az uralkodó orra elől lelőtt egy vadpulykát a haraszti erdő-
ben. Erre a király megfordult, és abbahagyta a vadászatot, a következő vadászat 
idején pedig már nem Fogler volt a jószágigazgató.20 Utóda Prepeliczay Gyula lett, 
aki 1893-ig töltötte be ezt a tisztséget. 1890-ig azonban az igazgatásban semmi 
lényeges változás nem történt. 

A felszámolás egyértelmű nyertese az erdőhivatal lett, fölötte az óbudai jószág-
igazgatóság felügyelete csak formális volt. A közvetlen felügyeletet a pénzügymi-
nisztérium erdészeti osztálya látta el. Az erdőhivatal ezentúl 4 erdőgondnokságra 
egyszerűsödött le. A babati gondnokság a Fácánkertben székelt és a kerepesi, gö-
döllői, besnyői és babati erdők felügyeletét látta el. Az isaszegi gondokság székhe-
lye Szent György-puszta volt, hozzá az isaszegi és dányi erdők tartoztak. Valkón 
székelt a valkói gondnokság mint a valkói erdőségek és a Gödöllőtől Vácszent-
lászlóig húzódó erdők gazdája. A  mácsai gondnokság székhelye Megyerke volt. 

18 Az óbudai igazgatóság iratai sem maradtak fenn, így számos kérdés ma már nem tisztázható.
19 MOL 290. 7761/1882.
20 GH 1905. júl. 2.
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A királyi család május 11-i látogatásának fő célja az volt, hogy megtekintsék 
az építkezéseket. Gondot fordítottak arra, hogy a termek, lakosztályok berende-
zése elvárásaik szerint történjék. Az elvárásoknál nem a fényűzés, a pompa volt 
az elsődleges, hanem a célszerűség. A lépcsőházat szarvasagancsokkal és a bécsi 
világkiállításról hozott kovácsoltvasból készült csillárokkal díszítették. A  nagyte-
rem megmaradt eredeti stílusában, aranyszegélyű fehér falakkal és vörös bársony-
borítású bútorokkal. Tartozékaihoz tartozott két imponáló tükör és egy hatalmas 
ötágú csillár (ekkor villanyvilágítás még nem volt). A királyi lakosztály a dohány-
zó szobával kezdődött. Ez a terem volt a királyi lakosztály legdíszesebb helyisége. 
Az  ülőgarnitúra vörös brokáttal bevont antik karosszékekből állt. Itt helyezte el 
az uralkodó azt a díszes órát, amelyet a londoni világkiállításon vett. A majolika-
festésű kerek órát egy rózsafából faragott kínai tartotta. A teraszra nyíló ablakok 
előtt medvebőr hevert, melynek párja a dolgozószobát díszítette. A falakat számos 
vadásztrófea, de főként festmények tették látványossá. Közöttük Schäff er tájképe, 
Munsch Simonyi óbesterről készült festménye, Ádám Ferenc festményei, Rüchter 
akvarelljei, melyeken a királyi család vadászatai elevenednek meg. Később e szo-
ba dísze lett egy kanadalló is, mely az 1879-es székesfehérvári kiállításról Bánff y 
Ádám ajándékaként került a király tulajdonába. A kandallót a magyar történelem 
jeles eseményeit megörökítő domborművek díszítették, mint Árpád vezérré vá-
lasztása, a magyarok bejövetele, a pusztaszeri gyűlés és három domborművön sze-
repelt a mohácsi csata. 

A dohányzó szobából nyíló dolgozószoba berendezése elsősorban az uralkodó 
mindennapi munkájának célszerűségét szolgálta diófából faragott íróasztallal, ké-
nyelmes karosszékkel, könyv- és iratállványokkal. A falak, mint a termek zömében, 
itt is szürke tapétával voltak bevonva. A bútorzat kárpitjainál pedig a fényezett sár-
ga bőrbevonat dominált. Később kaptak a falak vörös drapériát. A dolgozószoba 
fa-lain néhány festményt leszámítva, a király vadásztrófeái kaptak helyet.  

A királyné szalonja. 
Fotó: Erdélyi Mór
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A KASTÉLY ÉS AZ URADALOM ÁTALAKÍTÁSA

Az uradalom megvétele után egy csapásra megváltozott a Grassalkovichok kiha-
lásával árván maradt kis mezőváros élete. Látványos, mondhatni korszakos vál-
tozások kezdődtek el. Az adásvételi szerződés aláírása után egy héttel már Ferenc 
József is megjelent Gödöllőn gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, Wenckheim 
Béla belügyminiszter, Ivánka Imre országgyűlési képviselő és Waldstein titkos ta-
nácsos kíséretében. Gödöllőn is, mint korábban Budán, hatalmas tömeg fogad-
ta, és határtalan lelkesedéssel éljenezte a „királyt”, aki még a koronázás előtt állt. 
Az uralkodó a kastély megtekintése után rögvest részt vett egy szalonkavadászaton 
is a mártonberki erdőben, majd az Isaszegen várakozó különvonattal tért vissza 
Budára. Május 11-én pedig magánemberként feleségével, Erzsébettel hajtatott ki 
kocsin Budáról, hogy megtekintsék a kastély helyreállítási munkálatait. Mindezek-
ből következett, hogy az uralkodó és családja köznapi emberként örült a kapott 
ajándéknak. Kellemes közérzetüket csak növelte, hogy a kiegyezés kapcsán, a ko-
ronázás hírére teljesen megváltozott a közvélemény. Az 1857-es viszonylag hűvös 
fogadtatáshoz képest mindenütt kitörő lelkesedéssel fogadták a királyi párt. 

Mindezeket tapasztalva és ezekre számítva, szinte rohammunkával kellett elvé-
gezni a kastély felújítását és környezetének kicsinosítását. Biztosítani kellett a kelle-
mes pihenés és a vadászatok feltételeit. Ezért a csinosítási munkának nem csupán a 
kastély követlen környezetére, a parkokra, hanem az utakra, erdei utakra, majorok-
ra, szállítási eszközöktől a ruházatig, mindenre ki kellett terjednie. Érthetően lázas 
munka kezdődött el, mivel nem csupán a kastély, hanem a leromlott állapotban lévő 
uradalmi épületek is felújításra szorultak. Természetesen legelső feladat magának a 
kastélynak a felújítása volt. Ez külső vakolást, belső festést, tapétázást, bebútorozást 
és díszítést jelentett. A kupolák borítását zsindelyről bádogra cserélték.22 

22 RIPKA F. 1896. 30–33.

A király dohányzója. 
Fotó: Erdélyi Mór
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Ettől nyugatra, közvetlen a kastélyhoz tartozó park mellett sorakoztak a majorhoz 
tartozó alvégi cselédházak, ezek áttelepítésére később, 1872-ben került sor. Az alvé-
gen kisajátított az uradalom 14 zsellérházat és az érintettek a babati részen kaptak 
dupla telket kárpótlásul. A költségekre 20 000 Ft-ot fordítottak. Az új építkezések-
hez szükséges téglát a haraszti téglaégetőből szállították.24 A főudvarmesteri hivatal 
ezután a területen fekvő pintéri lakás és a csatlakozó cselédház eltüntetéséhez is ra-
gaszkodott. A területet a kastélyhoz csatolták és bekerítették. A művelet nem ment 
vita nélkül, mivel ebbe beleszólt a várkapitány, a főudvarmester is. A jószágigazga-
tónak velük és a felettes pénzügyminisztériummal is egyeztetnie kellett.

A teljes átalakítás idején Gödöllőn tartózkodott Peterdy Gábor, a pénzügymi-
nisztérium gazdasági tanácsosa miniszteri biztosként, és a királyi udvar igényeit 
közvetítette báró Nopcsa Ferenc főudvarmester. Az  utóbbi vetette fel 1870-ben, 
hogy a „felséges királyi udvar iránti tiszteletből” kifolyólag a vásárokat a nagyven-
déglő előtti térről sürgősen el kell távolítani. A kérdéssel egyetértett a mezőváros 
képviselő-testülete is. Erre a célra az uradalom a város északi részén biztosított 
területet. Beniczky Ferenc jószágigazgató pedig még az uralkodó család őszi érke-
zése előtt a területet parkosította, és sétánnyá alakíttatta át.25

Megtörtént az alsópark kicsinosítása is, amely sétányok kialakítását, az állo-
máshoz vezető út rendbetételét, a cserjék és fák pótlását jelentette. A munkálatokat 
Kallina Károly főerdész irányította, aki munkásságával beírta nevét a város törté-
netébe.26 Egyik kedvenc fája volt a kőris, melynek ma is látható hatalmas példányai 
valószínűleg az ő telepítéseiből származnak. 

A koronauradalom felújítására a törvényhozás 280 000 Ft-ot szavazott meg, eb-
ből a gazdászat és erdészet egyaránt 100-100 ezer Ft-ot használhatott fel. A fenn-
maradó összeg közvetlenül a királyi család kényelmét szolgálta. Ebbe a keretbe 
tartozott a számtartói lak átalakítása és miniszteri szálláshellyé tétele. A  felújítási 
és csinosítási munkálatok költségei természetszerűen a magyar államot terhelték. 
Ilyen volt a kastélybeli vízvezetékek felújítása is. Ehhez a várkapitány kérésére az 
uradalom átengedte a kastélynak a Kálvária-szobor alatti víztározó medencét, ame-
lyet vezeték kötött össze a kastéllyal. Ennél tetemesebb költséget képezett az üveg-
ház megnagyobbítása, átépítése. Az építkezésekhez az uradalom 287 520 db téglát 
szolgáltatott 1869-ben. Ezek a munkálatok 60 000 Ft-ba kerültek, ám megtéríté-
sükről sem a várkapitány, sem a főudvarmesteri hivatal hallani nem akart. Gajzágó 

24 MOL K 271. XIX. 25661/1872.
25 MOL K 271. XX/B. 12180/1870.
26 Kallina Károly (1833–1910) a morvaországi Bizencben született, 1849-ben jött Magyarországra és lett 

magyar honpolgár. Az  erdészeti akadémiát Mayerbrünben végezte, 1855-ben nyert erdészeti diplomát 
Pozsonyban. 1869-ben jött Gödöllőre mint főerdész. Később erdőmesterként az erdőhivatal élére került, 
majd a főerdőmesteri címet is megkapta. 1896-ban vonult nyugdíjba. Elévülhetetlen érdemei voltak a parkok 
kialakításában, a Fácánkert arculatának meghatározásában. Az egyetem környéke ma is az ő keze munkáját 
őrzi. Mind a kastély, mind az uralkodó részéről osztatlan megbecsülésben részesült. Gödöllőn temették el. 
A királytól megkapta a Ferenc József-rendet. Kitüntetést kapott a toszkánai nagyhercegtől és a szerb királytól 
is. Tagja volt az országos erdészeti és vadászati egyesületnek. Ezek lapjainak állandó tudósítója volt. Cikkeiből 
az erdők és vadak iránti szeretete tükröződik. Mind az erdő-, mind a vadgazdálkodásban előremutató 
kezdeményezésekkel hívta fel magára a fi gyelmet. 
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A királyné lakosztálya a kastély déli frontján helyezke dett el. Ennek termeire 
már a célszerűség mellett a gazdag díszítettség, a pompa volt jellemző. Az egész 
kastély legszebb szobájának számított a kisszalon, falait, mint a királyné más szo-
báiét is ibolyaszínű drapéria fedte. Ez volt Erzsébet kedvenc virágának a színe. 
Később ezekben a szobákban is vörös lett a tapéta. A kárpit gobelinekkel volt dí-
szítve, ezzel harmonizáltak a rokokó, vörös selyemmel bevont, dúsan aranyozott 
bútorok. További kellékekhez tartoztak a virágasztalok, órák, vázák stb. A király-
né lakosztálya is bővelkedett festményekben. Az írószoba és a toilette-szoba be-
rendezése viszont egyszerű és célszerű volt. Az utóbbit családi képek díszítették. 
A hálószoba egyik ékessége volt a kastélynak, mivel megőrizte azt a formáját, ahogy 
Grassalkovich azt Mária Terézia számára kialakította. Oldalfalai dús aranyozás-
sal vörös márványból készültek. A  szoba közepén helyezkedett el a teremmel 
kevésbé harmonizáló, egyszerű széles vaságy. A vége fölött az aranyozott ma-
gyar korona, szemben vele pedig egy olajfestmény, mely Mária Teréziát ábrázolja, 
amint jobb kezével egyszerre három koronát érint meg. Külön-külön szobákat, 
lakosztályokat kap  tak még a királyi család tagjai és a királyi család közvetlen kí-
séretéhez tartozó személyek.23  

A kastélynak a királyi család ízlése szerinti átalakítása éveket vett igénybe. 
Az azonnali feladat a lakhatóvá tétel volt, mivel 1867 szeptemberében már megér-
kezett az egész királyi család kíséretével és vadászvendégeivel. A volt főinspektori 
lakot a hozzátartozó kisebb épülettel (később testőrlaktanyaként vált ismertté) báró 
Nopcsa Ferenc, Erzsébet királyné főudvarmestere kapta meg. Szálláshelyet kellett 
kialakítani a hivatalból vagy vendégként érkező kormány tagjainak is. Erre a célra 
a kastély dél-keleti sarkánál elhelyezkedő volt számtartói lakot alakították át, mely-
hez közel feküdtek a gödöllői major épületei, ezeket is új helyre kellett telepíteni. 

23 RIPKA F. 1896. 33–45. 

A királyné 
hálószobája. 
Fotó: Erdélyi Mór
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A 100 000 Ft felhasználása az erdészet részéről:
 1. Babati erdészlak és istálló építése (1868) 352,62 Ft
 2. Kastélybeli építkezés, vadászatok feltételeire  45 779,85 Ft*
 3. Erdőhivatali iroda és segédlakás építése 2840,34 Ft
 4. Valkói főerdészi lak építése 15 368,13 Ft
 5. 2 db erdőőri lakás építése Valkón  3482,24 Ft
 6. Erdészsegéd és erdőőr számára lakás Mácsán 6161,91 Ft
 7. Fácánkerti erdészlakás és kút költsége 3252,11 Ft
 8. Gödöllői főerdészi lakás építése  10 319,78 Ft
 9. Babaton 2 erdőőri és egy erdészsegédi lakás 6005,84 Ft
 10. Isaszegen (Szent György-puszta) ház és erdészlak 12 549,68 Ft
 11. Birtokrendezésre költött összeg: 941,70 Ft
  Összesen: 107 054,20 Ft30

  *vagyis nem minősítették állami kiadásnak.

A kapott összeg bizony kevés volt, hiszen a meglévő, leromlott állapotú épüle-
tek felújítására ebből nem is jutott. Elengedhetetlen volt a valkói erdőgondnokság 
létrehozásával a szükséges épületek felépítése. A mácsai birtoktest megvásárlásával 
jelentős összegeket kellett fordítani az ottani épületekre is. Az Esterházy-féle birtok 
megvásárlásával a Dányhoz közeli Szentkirályon székelő erdőgondnokság terüle-
te bővült, ezért újabb isaszegi gondnokság felállítása volt kívánatos Oseniczkán 
(Szent György-puszta). Ezek jelentették a további legnagyobb kiadásokat, ezekhez 
képest a Nagyvendéglő mellett megépített iroda, az épülő jószágigazgatósági iroda 
szomszédságában, már jelentéktelen összeget emésztett fel. 

A gazdászati költségeket ennél is több sürgős feladatra kellett megosztani. Itt 
előnyt jelentett, hogy a kastélybeli építkezések költségei nem a 100 000 Ft-ot terhel-
ték. Akadt viszont jó néhány kiadás, amelyik csökkentette ezt az összeget, ilyen volt 
a kegyúri kötelezettségből származó. A besnyői zárda, miután értesült arról, hogy 
a jószágigazgatóság pénzhez jut, azonnal benyújtotta, egyébként jogos igényét a 
felújításra. A zárda és a templom felújítására 6644,87 Ft-ot engedélyezett a pénz-
ügyminisztérium. Egyéb kegyúri terhekkel együtt kb. 7000 Ft ment el. A  Nagy-
vendéglő felújítása, ami jeles vadászvendégek érkezései miatt elengedhetetlen volt, 
ennél is nagyobb összegbe került. Egyéb regálé jövedelmet hozó objektumok (mal-
mok, kocsmák stb.) felújítási költségeivel együtt ez az összeg elérte a 12 000 Ft-ot. 
Szinte kötelező volt a kastélyhoz közeli haraszti major rendbetétele és a babati kas-
tély és környék kicsinosítása. Babaton jelentős további építkezésekre volt szükség, 
a meginduló szarvasmarha-tenyésztés miatt. Ez összesen kb. 12 000 Ft kiadást je-
lentett. Elsősorban a juhállomány Babatról történő áttelepítése és más szempontok 
miatt teljesen új major épült Szarkaberken, ez 30 000 Ft-ba került. A kastélyhoz 
közeli majort távolabbra kellett telepíteni, és helyette új majort kialakítani. A fenn-

30 MOL K 271. 60794/1874.
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Salamon, az Állami Számvevőszék elnöke felszólította az új pénzügyminisztert, 
Kerkápoly Károlyt, hogy intézkedjék a kiadások mielőbbi megtérüléséről a magyar 
állam javára, addig pedig ezt a kiadást tekintse a főudvarmesteri hivatal számára 
nyújtott előlegnek. A pénzügyminiszter válaszában kifejtette, hogy igaz a számve-
vőszék elnökének az az érvelése, hogy a várkapitányság létrehozásával az uralkodó 
elrendelte, hogy 1869-től a karbantartás költségeit az udvartartás terhére kell elszá-
molni, ám ezek nem karbantartási költségek voltak, hanem építkezések. A minisz-
ter érvei mögött a főudvarmesteri hivatalnak az az észrevétele is ott volt, hogy „a 
kérdéses kiadások megtérítését nem tartja a vendégszeretettel és Őfelsége személye 
iránti kegyelettel összeférhetőnek.” 27 A számvevőszék elnöke megértéssel fogadta az 
érveket, majd Lónyay Menyhért miniszterelnökhöz fordult, és helytelenítette, hogy 
miniszteri szálláshely kialakítására 60 000 Ft-ot és az üvegház építésére is hasonló 
összeget fordított, valamint a mácsai vadászkastély építésére költött addig 52 300 Ft-
ot, továbbá az udvari vadászatokat szolgáló egyéb kiadásokat az uradalom költsége-
iként számolták fel. Kéri a miniszterelnököt, hogy hívjon össze minisztertanácsot, 
és ezeket a kiadásokat állami kiadásként kezeljék. A viták eredménye az lett, hogy 
a magyar parlament megszavazta az udvartartás költségeinek felemelését, cserében 
azért, hogy a további költségeket a főudvarmesteri hivatal megtérítse.28

Mindez következménye volt az 1867-es átadáskor nem tisztázott viszonynak, 
vagyis a pénzügyminisztérium nem kötött mindenre kiterjedő megállapodást a 
bécsi főudvarmesteri hivatallal. A  felelőtlenség pedig fokozódott, hiszen most 
sem született ilyen megállapodás. 1872 augusztusában a főudvarmesteri hivatal 
ígéretet tett a vadászati költségek ezentúli megtérítésére. Hogy megértést sike-
rült-e elérni, erre nincs forrás, de a hivatal végleges válasza ismert: létrehozták az 
önálló vadászati hivatalt. 

Jellemzően 1872 év végéig a kapott 100 000 Ft-ból az erdészet közel az összeg 
felét a királyi vadászatok céljaira volt kénytelen költeni. Összesen 45 779,85 Ft-ot. 
Ez az összeg kastélybeli célépületek kialakítására, vadászkocsik vásárlására, lovak 
beszerzésére, lószerszámokra és a kiszolgáló személyzet díszöltözetére ment el. 
Ezekből a kiadásokból a legkisebb tételt a gálaruhák beszerzése jelentette, 757 Ft-
ot, ehhez az erdészet gazdálkodott ki ruhamegtakarításból 600 Ft-ot.29 Kósa János 
pesti szabónál a korábbi kék ruházat helyett „az uradalom tekintélyéhez illőbb 
drapp színű gálaöltözetet” rendeltek a kocsisok számára, akik ehhez az istállói 
viselethez barna és szürke posztóból készült öltözetet is kaptak, amit azonban csak 
a „magas szolgálatkor” viselhettek. Nem mindennapi rangot jelentett egy uradal-
mi kocsisnak gálaruhában feszítve egy fedeles hintó bakján ülve a királyi család 
tagjait, netán magát a királyt szállítani a vadászatok helyszínére, és ehhez még 
borravaló is dukált.

27 MOL 271.XIX.36895/1872., XX/B.35075/1875.
28 MOL K 281.XIX.19307/1873.
29 MOL 271. XX/B.24654/1870.
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ügyi helyzet romlása mellett a felügyeletet gyakorló pénzügyminisztérium illetékes 
tisztjeinek szűklátókörűsége – később erről még szó esik – is hozzájárult ahhoz, 
hogy a koronauradalom hosszú vegetálásra és leépülésre kényszerüljön.

A KORONAURADALOM MŰKÖDTETÉSE 
ÉS GAZDÁLKODÁSA 1867–1890 KÖZÖTT

Az évek során kialakított uradalom tulajdonképpen három egységre tagozódott: 
1. A  kastély és tartozékai, ezek ellátása, valamint a vadászatok a bécsi főudvar-
mesteri hivatal gazdasági hatáskörébe mentek át fokozatosan. 2. Az  erdészet fo-
kozatosan elkülönült és külön gazdálkodást folytatott. Mezőgazdasági területtel 
alig rendelkezett, csak a befásítás előtt álló, valamint az erdőkben lévő tisztások 
minősülhettek ilyennek. 3. A  gazdászat, vagyis a tulajdonképpeni koronaurada-
lom. Ide tartoztak a szántók, rétek, legelők, illetményföldek, utak, patakok stb. 
A failletményeken kívül a gazdászat feladata volt a kegyúri kötelezettség teljesítése. 
A gazdászathoz tartoztak a regáléjövedelmet biztosító bérbe adott ingó és ingatlan 
vagyonok. Ezek a jövedelmi bevétel mellett felügyeleti és karbantartási kötelezett-
ségeket is jelentettek. Az átvett uradalom egy gabonatermelésre és juhtartásra be-
rendezett gazdaság képét rajzolja elénk. A működtetés alapelve az volt, hogy a tiszti 
illetményeket, a cselédség és segédszemélyzet járandóságait, valamint a kegyúri 
kötelezettségben rögzített illetményeket és az igásállatok évi ellátását, juhok téli 
takarmányát megtermeljék. Jó években esetleg gabonafelesleg is kerülhetett pi-
acra. Az alapjövedelmi forrásnak a juhászat számított, elsősorban gyapjú, kisebb 
részben élőállat és bőrök értékesítése révén. Ehhez a bevételi forráshoz járultak a 
regáléjövedelmek. Ez  a feudális korból örökölt és visszafogott gazdálkodás nem 
tette lehetővé, hogy a jövedelemből lényeges beruházásokat, korszerűsítést lehes-
sen végrehajtani. Ráadásul a közel 30 évig gazdátlan uradalomban – Sina Simon 
rövid birtoklását leszámítva – a jövedelem visszaforgatása nem volt szokásos, így 
1867 után a gondok hatványozottan jelentkeztek. 

A gazdálkodás módja a régi robotos időkhöz képest alig változott. A  terme-
lés éves illetményt és lakást kapó béresekre épült a dualizmus teljes időszakában. 
Az  alapvető igásállat az ökör volt. Négy ökröt fogtak a fatengelyes szekerek elé. 
Ehhez a fogathoz tartozott egy szekeres béres és minden szekeres béresnek volt 

„gyalogbéres” társa. Ökrökkel szántottak, ökrös szekerek végezték a betakarítást, 
és csak a sürgősebb szállításokat végezték lovas kocsikkal. Itt három lovat fogtak a 
kocsi elé. Azt lehet mondani, hogy a mezőgazdasági munkavégzés tempója egész 
évben a négyökrös szekér poroszkálásához volt hasonló. Ez annyira megszokott és 
beidegződött mód volt, hogy a magas pénzügyminisztérium szakértőinek sem ju-
tott soha eszükbe, hogy a magasabb jövedelem eléréséhez ezt a módozatot kellene 
megváltoztatni, a megoldást mindig máshol keresték. 

A jövedelmezőbb mezőgazdasági termelés feltételei sem voltak meg az urada-
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maradó összeget kellett felosztani az ispánságok között.31 Beniczky jószágigazgató 
többször tervmódosítást kért, hogy az elengedhetetlen kiadásokra maradjon pénz. 
Így olyan jelentős tervezett építkezések maradtak el, mint a cselédség számára épí-
tendő lakások, sertés- és baromfi ólakkal. A juhok szálláshelyei sem javultak. 

Ezeket az építkezéseket a pénzügyminisztérium már 1870-ben töröltette; ez 
azzal járt, hogy továbbra is 2-3 cselédcsalád kényszerült együtt lakni egy-egy 
egészségtelen kis szobában, állataikat pedig alkalmi, földbe vájt vermekben tarta-
ni. Töröltették a tervbe vett mérnöki lakás felépítését is. Beniczky Ferenc jószág-
igazgató józan érvei nem győzték meg a minisztériumi számvevőség bürokratáit. 
A jószágigazgató törekvése az volt, hogy a koronauradalmat egy jól kezelt gazdaság 
színvonalára emelje. Figyelmeztette a minisztériumot arra is, hogy az építkezések 
és felújítások elmaradása később tízszeres költségbe fog kerülni.32

A pénzügyminisztérium nem csupán az építkezésekre és felújításokra elő-
irányzott tételeket faragta le a költségvetésből, hanem a szükséges beszerzéseket 
is korlátozta. Így nem valósulhattak meg Beniczky azon törekvései sem, hogy az 
uradalmat korszerű gépekkel szereljék fel. Jellemző eset volt, hogy a jószágigazgató 
kérte 24 muraközi igásló beszerzését, mivel a meglévő igáslovak teljesen kivénhed-
tek, satnyák és teljesen használhatatlanok voltak, a minisztérium csak évenkénti 
kisebb létszámú beszerzéshez járult hozzá, ahhoz is úgy, hogy a közben leselejte-
zettek árából fedezik a következő vásárlást. Így Beniczky szavaival az új építkezések 
mellett maradtak a „primitív állapotok,” az „itt időző magas királyi udvar, mind 
pedig idegen vendégek előtt feltűnők a már közmondásos rossz kinézetű uradalmi 
haszonállatok.” 33 Közismert, hogy a gazdát igásállatairól, udvarának tisztaságáról, 
rendjéről ítélték meg, így a kincstári koronauradalom jószágigazgatójának rendre 
szégyenkeznie kellett, kiváltképpen a magas vendégek előtt. Pedig még 1871-ben 
lehetett volna lényegesen bőkezűbb a pénzügyi kormányzat, amelyik a kiadásokat 
a kincstári birtokok jövedelméből fedezte. 

A későbbi évekre halasztott beruházások végleg elmaradtak, mivel az államház-
tartás tragikus helyzetbe került a következő évekre. A kiegyezést követő gazdasági 
illúziók évek alatt köddé váltak. Az államháztartás defi citje 1870-től 1873-ig 12,7 
millióról 61-re nőtt. Az 1873-as bécsi tőzsdei krach pedig már azt jelezte, hogy 
az ország a teljes gazdasági összeomlás előtt áll. Az addig is kölcsönök felvételé-
re kényszerült pénzügyi kormányzat most kénytelen volt a Rothschild csoporttól 
rendkívül hátrányos feltételek mellett felvenni a hírhedt 153 milliós kölcsönt.34 En-
nek az a velejárója volt, hogy a hitelt rátáblázták az összes kincstári birtokra, köztük 
a gödöllőire is. További beruházásokkal, korszerűsítésekkel kialakítható lett volna 
egy olyan gazdaság, az uralkodó kedvelt időtöltési helyét is ideszámítva, amelyik 
egyedi jelentőségű az országban, de a fenti okok miatt nem így történt. A pénz-

31 MOL K 271. XIX. 14650/1872., 58807/1872. 
32 MOL K 281. XX/B. 16983/1873.
33 MOL K 271. XX/B. 22920/1872. 
34 HALÁSZ I. 1911. 416–417. 
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később beszerzett gőzgéphez gyengének bizonyultak. Két 8 lóerős gőzgéppel meg-
hajtott cséplőgépet Mácsára és Gödöllőre Beniczky szerzett be 1871-ben. A Clayton 
és Schuttleworth cég által gyártott gépek akkor a legkorszerűbbeknek számítottak, 
felülmúlták a Garret típusúak teljesítményét. 5 óra alatt 100 zsák búzát csépeltek.37 
A cséplőgépekhez tartozó két gőzgépet a holtszezonban is kihasználták. Beniczky 
hosszas levélváltások árán elérte, hogy egy őrlőmalmot vásárolhasson, mivel az ura-
dalom vízimalmai bérlők kezén voltak, és jelentős vámot kellett fi zetni a takarmá-
nyok daráltatásáért. Az új malom viszont bevételt is jelentett a cselédségnek kiadott 
gabona őröltetése révén. Mácsán fűrészmalom működtetését is szolgálta a gőzgép.38 
A  további gyarapodások között említést érdemel még, hogy 1872-ben minden is-
pánság kapott a széna és a szárított lucerna begyűjtéséhez egy-egy gyűjtőgépet (ló-
val vontatott két nagy kerék közti óriás villákkal ellátott berendezés). 

1873-ban pedig a babati ispánság kapott egy aratógépet. Ez volt a maximum, 
amit a pénzügyi felügyelettől ki lehetett alkudni. Az  uradalom felszereltsége 
Beniczky jószágigazgatósága idején, állhatatos kiállásának köszönhetően, jelentő-
sen gyarapodott. 

Az uradalom felszereltsége 1873-ban

ESZKÖZÖK, GÉPEK TERÜLETI MEGOSZLÁS
Gödöllő Babat Isaszeg Kerepes Mácsa Összes

Cséplőgép 2 1 1 – – 4
Gőzcséplőgép 1 – – – 1 2
Vetőgép 4 3 4 3 3 17
Kultivátor 3 3 3 2 2 13
Szecskavágó 1 3 2 2 1 9
Répavágó 2 3 3 2 2 12
Kukoricamorzsoló 1 – 1 1 – 3
Gyűjtőgép 1 1 1 1 1 5
Vasborona 10 8 12 6 11 47
Fahenger 4 3 4 3 4 18
Magtakaró 2 2 2 2 2 10
Eke 20 33 50 29 30 162
Kettőseke – 4 6 – – 10
Tiszti kocsi 3 2 2 5 3 15
Igás kocsi 3 2 2 5 3 15
Szekér 12 16 30 13 17 88
Gödöllőn a gőzgéphez csatlakozott egy gőzmalom és egy fűrészelőgép, Mácsán egy fűrészgép. Továbbá 4 
db répatöltő és 3 db burgonyatöltő ekével rendelkezett az uradalom. Babaton 1 db aratógépet tartottak 
nyilván. A vetőgépek közül 1 db kéziszóró gép volt, a többi Albáni, ill. Garret típusú sorvetőgép. 

37 MOL K 271. XX/B. 44892/1871.
38 MOL K 271. XX/B. 3948/1870.
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lomban. Ez a gazdálkodási forma is lehetett volna jövedelmezőbb kedvező időjárási 
feltételek mellett jó termőföldeken, ám ezek is hiányoztak. Egyedül a mácsai kör-
zetben volt jobb termőtalaj, a többi ispánság területén igen silány földek váltották 
egymást. Az uradalom területén sík terep alig fordult elő. A völgyekben zömmel 
gyenge minőségű homok található, helyenként futóhomok borítással. A  homok 
alatt mindenütt agyagréteg húzódik, melyet néhol a mélyebbre hatoló gyökérzettel 
rendelkező növények, mint az évelő takarmányok (lucerna) és a takarmányrépa 
már képesek hasznosítani. A  Rákos és a Tápió völgyeiben meghúzódó rétek vi-
zenyősek, zsurlókkal, sásfélékkel és egyéb savanyú füvekkel vegyesek, ezért rossz 
minőségű szénát adnak. A szántók legnagyobb hányada domboldalakon fekszik, 
ahol a kötöttebb talajnem az uralkodó. Az agyag azonban igen kevés humuszt tar-
talmaz. A hajdani erdőirtásokat követően kizsigerelték ezeket a földeket. Az agya-
gos domboldalak művelése és az ide, valamint az innen történő szállítások igaerő 
és ember számára is komoly igénybevételt jelentettek, különösen aszályos és esős 
időkben. Aszály idején a megkeményedett gödrökkel teli, tengelytörő utak – a sze-
kerek zöme ekkor fatengelyes volt – jelentették a fő veszélyt, a szántás pedig érthe-
tően nehezebbé vált. Esős időben pedig a kátyúkba ragadtak a szekerek. Mindezek 
gyakori jelenségek voltak, hiszen, mint ahogyan erről a kortársak többször írtak, 
Gödöllőnek ekkor szélsőséges időjárása volt. Hosszú tél, igen rövid tavasz és a 
gyorsan beköszöntő nyár után szintén hosszú ősz következett. A csapadék viszony-
lag kevés volt, és ráadásul igen aránytalanul oszlott meg.35

A fentiekből következik, hogy búzát elsősorban a mácsai kerületben termeltek 
és a kalászosok közül a rozs dominált. A  valóban jövedelmező gazdálkodáshoz 
rendszeres trágyázásra lett volna szükség, ám az ezekben az években tartott állatok 
által termelt trágya csak a terület 1/5-ének trágyázására volt elég évente. Az évi 
rendszeres trágyázáshoz tehát ötszörösére kellett volna emelni az állatállomány lét-
számát, ehhez meg kellett volna ötszörözni az istállók számát, és e beruházásokon 
kívül jelentős bevásárlásokat kellett volna tenni, ami a pénzügyi tárca ismert gond-
jai mellett elképzelhetetlen volt, trágya nélkül pedig a takarmány mennyiségét sem 
lehetett növelni. Ésszerű változtatásokra és tervezett előrelépésekre 1870–1871-
ben még megvoltak a lehetőségek, 1872-től azonban már nem. 

Ami a gazdaság felszereltségét illeti, az 1867-ben készült átvételi leltárak sze-
rint a kor követelményeinek megfelelő volt. A kézi szerszámokat, ekéket, boronákat 
nem részletezve, az ispánságok megfelelő gépekkel, a munkát könnyítő eszközökkel 
fel voltak szerelve. A listákon szerepelt összesen 9 szecskavágó, 1 répavágó, 11 kul-
tivátor, 23 Albáni és 6 Garret típusú sorvetőgép és takarmányfüllesztő berendezés.36

Szerepelt az átvételi listán 3 cséplőgép is. A német nyelvű leltárban a gödöllői 
Alsó Majorban a „Heustadt und dreschmaschine” és a Szent György-pusztán feltün-
tetett „dreschscheune mit maschine” bejegyzések ezt teljesen valószínűsítik, ezek 
azonban még nem gőzgéppel működtek. Ezek a Röck-féle cséplőgépek voltak, és a 

35 M. kir… 1896. 154–155. 
36 MOL K 271. XIX. 55320/1872.
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termelést meg lehetne kísérelni, a földerő fenntartása és biztosítása szempontjából, 
kénytelen voltam, a különben is homokos talajú sovány földek beosztásánál a föld 
pihentetést, vagyis az ugarolást továbbra is megtartani, s mindott alkalmazni, ahol 
a trágyaerő a föld termőképességét nem képes biztosítani.” 39

A fentiek megértéséhez tudni kell, hogy az uradalom nem vásárolhatott trágyát, 
nem alkalmazhatott napszámosokat, önellátásra kellett berendezkednie. A  leg-
szükségesebb beszerzéseknek ki kellett gazdálkodnia a fedezetét. Az  igásökrök 
pótlását például a kimustrált juhok árából fedezték, a napszámos munkát pedig 
részes műveléssel váltották ki. A majoroktól távolabbi kisebb táblákat részesmű-
velésre adták ki, és ennek ellenszolgáltatásaként kialkudott „robotmunkát” hasz-
nálták fel például a lucerna és széna betakarításakor. Mindezek ismeretében az új 
termelési rendszer, új vetésforgók kialakításához a fentiek tudatában kellett eljárni. 
Peterdy törekvése az volt, hogy a lehetőségek szerint pontosan felmérje: az urada-
lom működtetéséhez milyen munkaerőre, igás állatokra és egyéb eszközökre van 
szükség. Elkészített javaslatában, noha a pénzügyminisztérium a kiadások csök-
kentésében volt érdekelt, kénytelen volt az adott ellátottságot szükségesnek minő-
síteni. Ugyanakkor el kellett ismernie, hogy az igaerő pótlásra szorul, főként a lovak 
satnyák és kivénhedtek. Az ökrök számát pedig nem csökkenteni, hanem növelni 
kell. A helyi viszonyoknak megfelelően 100 hold (1200 négyszögöles) szántóra 
5 db ökröt tartott szükségesnek a szokásos 4 helyett. Ez  azt jelentette, hogy a 
meglévő 310 db helyett 336-ot kell beállítani munkába.

Peterdy a jövedelmezőség növelése és a trágyatermelés érdekében elsősor-
ban az állattenyésztésre kívánta helyezni a hangsúlyt. A létszámok kialakítását 
befolyásolták a meglévő férőhelyek és a téli takarmányozás igényei. Mivel az 
uradalomnak kevés rétje volt és az is rossz minőségű szénát adott, a takarmány-
termelés vált elsődlegessé. Az új vetésforgók kialakításánál ezért, ahol lehetett, 
takarmányos táblákat alakítottak ki, másutt maradtak az úgynevezett magter-
melő táblák. A termelt takarmányok között legfontosabb volt a lucerna, melyet 
folyamatosan fonnyasztva, télire pedig szárítva hasznosítottak. Mellette szaka-
szosan zöldtakarmányt termeltek. A takarmánykukoricát (csalamádé) az áprilisi 
szokásos vetési időben elvetették, majd 4 hetente újabb vetéseket eszközöltek a 
folyamatos ellátás érdekében. Zöldtakarmányként rozsot is vetettek, melyet a 
babati tehenészetben használtak fel. Az igavonó állatok, a tehenek és a törzsál-
lományhoz tartozó juhok nyári takarmányozásához a legfontosabb volt a fony-
nyasztott lucerna rendszeres biztosítása. Mellette a csalamádé és széna került 
még terítékre. Téli takarmányul szolgált a széna, a lucerna, szálas keverék-ta-
karmányok, árpa- és zabszalma, mohar és köles, takarmányrépa, kiegészítésül 
burgonya, kukoricaszár, búza- és rozsszalma. Az ürük táplálására rendszeresen 
fanyesedékeket (szárított falomb) is készítettek.40 

39 MOL K 271. XX/B. 24642/1871.
40 Uo.
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A mezőgazdasági termelést illetően, a mostoha adottságokhoz igazodva, az 
uradalom teljesen külterjes gazdálkodást folytatott. Még Beniczky belépésével sem 
történtek változások, 1871 előtt még a vetésterület 34,4%-át az őszi gabona tette 
ki. A tavaszi kalászosok 14,8%-kal részesedtek és ez együtt közel 50%-ot jelentett. 
A szántóterület közel harmada ugaron maradt, amiből a háromnyomásos gazdál-
kodás ugarváltó változata rajzolódik ki. Még mindig a gabonatermelés és a juhte-
nyésztés volt a meghatározó. 

Az alapvető változtatások éve az 1871-es esztendő volt. Az építkezéseknek és a 
felújításoknak is ez volt a legfontosabb éve. Peterdy Gábor miniszteri biztos ideje 
jelentős részét az uradalomban töltötte, de gyakori látogató volt Hideghéthy taná-
csos is. Ezek az urak személyesen felügyelték az építkezéseket, kijelölték az új épü-
letek helyét, sőt még az ásandó új kutak helyéről is ők döntöttek. Nagy vívmány volt 
ugyanis, hogy a majorokban kutakat ásattak, és az áldatlan lajtos kocsikon történő 
vízszállítást meg lehetett szüntetni, ami mind a cselédség, mind az állatállomány 
számára áldásos lett. Ez  a túlbuzgó magatartás azonban minimálisra korlátozta 
a jószágigazgató hatáskörét, ám minden módosítást neki kellett engedélyeztetnie, 
ami nem volt könnyű. Ezekben az években a jószágigazgató, az igazgatósági titkár, 
Asztaller Miklós, valamint a mérnök teendői megsokszorozódtak. Jelentős több-
let feladatok hárultak az ispánokra és a tiszti kocsisokra is. Következett ez abból 
is, hogy az építkezések beindulása mellett Peterdy vezényletével megkezdődtek és 
1871 tavaszára befejeződtek az egész uradalom átalakításának tervei. Ezek egyik 
sarkalatos pontja az volt, hogy lehetőleg a legnagyobb táblák közepére kerüljenek 
a majorok, és ahol ilyen bázis nem volt, ott létre kellett ezeket hozni, mint a babati 
ispánsághoz tartozó Szárító-pusztán. Ennek célja az volt, hogy az ökrös szekerek-
nek mennél kevesebb utat kelljen megtenniük.

Az átalakítás másik igen fontos célja volt megfelelni azon pénzügyminisztéri-
umi elvárásnak, hogy az uradalom jövedelmezősége emelkedjék. Ezért tervezetek 
készültek az ispánok átszervezésére, új vetésforgó rendszerek kialakítására, a ter-
melés belterjesebbé tételére, a jövedelmet biztosító állattartás növelésére. Ezzel a 
feladattal az egyébként a forrásokból igen jó mezőgazdasági szakemberként meg-
ismert Peterdy sem birkózhatott meg, mivel a pénzügyi fi nanszírozás ezt nem tette 
lehetővé. Rendszeres trágyázás nélkül a már megismert silány talajokon nem lehe-
tett belterjes gazdálkodásra áttérni. Az adott állatállomány által megtermelt trágya 
csupán 5-6 évenkénti trágyázást tett lehetővé, az állomány növelésének viszont kor-
látot szabtak a férőhelyek és azok korszerűtlenségei. Mivel erre a célra a pénzügy-
minisztérium többet nem áldozott, az adott viszonyokhoz kellett alkalmazkodni. 
A miniszteri biztos kénytelen volt a háromnyomásos gazdálkodás maradványaihoz 
is hozzájárulni: „Minek utána minden jóakarat mellett sem lehetséges a gödöllői 
uradalomban annyi állatot tartani, hogy rendszeres trágyázás mellett a folytonos 
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Néhány 1871-ben kialakított vetésforgó

Magtermelő 6-os forgó (Szárító puszta, Babati ispánság. 44 hold 558 négyszögöles táblák) 
Vetőrend:
1. trágyázott földbe keverék takarmány 4. zab
2. rozs 5. fekete ugar
3. kukorica 6. rozs
Magtermelő 7-es forgó (bolnokai major, gödöllői ispánság, átlag 32 holdas területek) 
Vetőrend:
1. trágya, keverék takarmány 5. fekete ugar
2. őszi 6. őszi
3. kapás 7. kapás
4. tavaszi
Takarmányos 10-es beosztás (Szent György major, isaszegi ispánság 37 hold 560 öles táblák) 
Vetőrend:
1. trágyázással kapás 6. legelő
2. árpával lucerna 7. őszi
3. lucerna 8. trágyázás, keverék takarmány
4. lucerna 9. rozs
5. lucerna 10. zab
Takarmányos 12-es beosztás (ökörtelki major kerepesi ispánság, 39 hold, 1097 négyszögöles táblák) 
Vetőrend:
1. trágyázás, kapás 7. legelő
2. árpa lucernával 8. búza
3. lucerna 9. trágyázás, keverék takarmány
4. lucerna 10. rozs
5. lucerna 11. kapás
6. lucerna 12. zab
Takarmányos 12-es beosztás (kismegyerkei major, mácsai ispánság, 21,5 holdas parcellák) 
Vetőrend:
1. trágyázás, kapás 7. legelő
2. árpa lucernával 8. búza
3. lucerna 9. trágyázás, zöldtakarmány
4. lucerna 10. búza
5. lucerna 11. kapás
6. lucerna 12. zab
Csonkási gabonatermelő 7-es forgó (mácsai ispánság, 65 hold 760 négyszögöles táblák) 
Vetőrend:
1. trágyázás, keverék takarmány 5. zab
2. búza 6. fekete ugar
3. kapás 7. búza
4. rozs
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Vetésforgók
a/ a régi beosztás szerint (1871 előtt)

vetésnemek A vetésterület ispánságonként (1200 öles holdakban)
 Gödöllő Babat Kerepes Isaszeg Mácsa Összes %

Őszi 562,10 451,10 361,50 876,10 424,10 2676,30 34,40
Tavaszi 216,10 102,50 206,20 421,30 207,40 1153,50 14,80
Kapás 268,00 155,30 206,20 432,91 207,40 1269,61 16,30
Zöldtakarmány 83,60 – 43,10 44,80 34,80 196,11 3,70
Vetett legelő** 27,10 – – 44,80 17,40 89,10 3,70
Zöld ugar 279,11 193,10 75,80 300,70 164,60 1013,90 13,00
Fekete ugar 229,90 161,60 285,20 521,00 190,00 1387,50 17,80
Összes 1667,20 1063,40 1168,80 2641,90 1246,00 7787,00 100,00

b/ az 1871–es új beosztás szerint
Őszi 234,40 489,10 545,40 816,10 427,11 2513,60 31,60
Tavaszi 89,80 150,70 332,50 293,90 181,30 1047,11 13,20
Kapás 151,70 238,11 332,50 344,30 241,40 1308,60 16,50
Zöldtakarmány 198,30 265,30 510,11 421,10 272,50 1668,80 23,20
Vetett legelő 27,30 – 59,70 52,80 31,10 170,70 23,20
Fekete ugar 91,21 250,00 213,11 500,80 179,11 1234,10 15,50
Összes 792,30** 1393,10 1993,90 2429,00 1333,11 7944,00 100,00
Rét 158,20 324,00 34,50 295,00 164,70 976,20
Legelő 35,10 1833,60 671,60 1334,00 144,30 4019,10
Szőlő 20,11 – – – – 20,11
Soronkívüli 
terület****

347,10 62,50 187,40 671,80 12,30 1281,60

Mindösszesen 1355,00 3613,90 2887,00 4729,80 1655,00 14 240,50
* A tizedesek 100 négyszögöleket jelentenek.

** Vetett legelőnek számított a már nem kaszálható, de még fel nem tört volt lucernaföld. 

*** A végösszegben mutatkozó különbségek az ispánságok átszervezéséből és az erdészettől évente átvett 
és átadott területek különbözőségéből származnak. 

**** Soronkívüli volt a malmokhoz és más regálékhoz tartozó és bérben lévő föld. 
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volt. A  törzsállomány értékesebb gyapjút szolgáltatott és a közülük tenyésztésre 
leginkább alkalmas egyedek pénzértéke is felülmúlta a közönséges állományét. 
A  törzsjuhászat bővülése, valamint az 1873-as bécsi világkiállítás, mely először 
állat-világkiállítás is volt, tette indokolttá egy külön juhászati ispán alkalmazását 
Gödöllőn. A  magyar állam kezén lévő uradalmak közül a gödöllői rendelkezett 
azzal a lehetőséggel, hogy a juhászatot képviselje, ezért a törzsjuhászat kiemelt 
szerepet kapott. Funk Gyula juhászati ispán hosszas felkészítés után vitt Bécsbe 
az állományból 4 kost és 7 anyát. A világkiállítás öregbítette Gödöllő jó hírét, a 
kiállított állatok kiváltották a hazai és nemzetközi tenyésztők elismerését és jelen-
tős bécsi sajtóvisszhangot kaptak. A díjazásban történő elismerés mégis elmaradt, 
ennek pedig az volt az oka, hogy a taranyi törzsnyáj kapta az I. díjat és a gödöllőit 
nem tekintették önálló tenyészetnek. Funk Gyula minisztériumhoz írt jelentésé-
ben hangot adott azon meggyőződésének, melyet jelentése szerint a szakemberek 
is osztottak, hogy a II. díjat Gödöllő érdemelte volna ki. A fenti indoklást képvi-
selő döntnök, Czilehert Róbert ezzel azt a bosszúját is kifejezésre juttatta, hogy 
a gödöllői törzsnyájat nem az ő érdekeltségi köréhez tartozó gutori állományból 
hozták létre, hanem a tarnyaiból.42 A magyar I. díj mellett még két magyar II. díj 
következett és második díjban részesültek a legjobb német tenyésztők is, holott 
Funk szerint mindegyik silányabb juhokat vitt a gödöllőinél. A német tenyésztők 
juhai rövidebb és rosszabb minőségű gyapjút adtak, de a mennyiségben múlták 
felül a magyar tenyésztőket. 

A törzsjuhászat a bécsi „kudarc” ellenére még két évtizedig büszkesége és jö-
vedelemforrása maradt az uradalomnak, de a bevétel zömét a tömeges juhászat 
biztosította. A fő bevételi forrást a gyapjú jelentette. A juhokat lenyírták, utána kö-
vetkezett a kimustrált juhok és a felesleges állomány eladása. Feljavítás és hízlalás 
után értékesítették a felesleges állományt. 1870-ig úsztatással tisztították a gyapjút, 
amely némileg olcsóbb volt, de Gödöllőn nem volt egyszerű és áldozatokat is kö-
vetelt. Ezért áttértek a gyapjú gépi mosatására. A túl zsíros gyapjú mosatás utáni 
súlya 1/5 – 1/6-ára csökkent. A  gyapjú árának ingadozása ellenére a juhászatot 
indokoltnak kellett tekinteni a gödöllői dombvidék mezőgazdasági hasznosításra 
kevésbé alkalmas területein. 

A legtöbb juhot a legnagyobb területű isaszegi ispánságban tenyésztették. Jelen-
tősen megnőtt, több mint tízszeresére, a mácsai állomány létszáma is.43 Legkeve-
sebb volt a létszám Gödöllőn és Babaton, elsősorban azért, mert a városhoz közeli 
legelőkön legeltek a tiszti személyzet jószágai. 

Az osztályozási jegyzékből az is kiolvasható, hogy az egész uradalom területén 
szakszerű tenyésztés folyt. A  törzsnyáj kosai és anyái egyenként számozva vol-
tak leszármazási vonal szerint. Ez az állomány 247 kiválasztott anyát és 13 kost 
tartalmazott, ezek szaporulatával növelték az állományt. A  rendes állománynál 
fontos volt az osztályozás az utánpótlás nevelése szempontjából is. A kosok külön 

42 MOL K 271. XIX. 42963/1873.
43 MOL K 271. XX/B. 34145/1871.
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A takarmányos táblák kialakítása igen praktikusan történt, nem csupán a szük-
ségletet elégítette ki, hanem megoldotta a kevés trágyázási lehetőség gondjait, va-
lamint kiküszöbölte az ugarolást. Ezeknek a tábláknak az alapnövénye ugyanis az 
évelő lucerna volt. A lucerna előtti évben a trágyázott földben rendszeresen kapás 
növényeket termeltek. A  betakarítás után őszi mélyszántás következett, majd ta-
vasszal vetették el a lucernát, védőnövényül az elgyomosodás elkerülésére árpát 
használtak. A lucernát 4-5 évig kaszálták, majd egy évig legelőnek használták (ve-
tett legelő). A feltörés után helyére őszi kalászos került, majd trágyázás következett 
és keveréktakarmány, utána rozs, kapás, zab és kezdődött elölről a forgás. 

A magtermelő táblákon is jelentős helyet kapott a takarmány, tulajdonképpen 
a kenyérgabona kivételével minden mást takarmányként hasznosítottak. Összes-
ségében az új rendszerben az őszi kalászosok a szántóterület 31,6 %-át foglalták el. 
13,2 %-ot tettek ki a tavaszi kalászosok (árpa és zab). Látványosan megnőtt a zöld-
takarmányok vetésterülete, 3,7-ről 23,2 %-ra, és az ugar felére csökkent. A zöldta-
karmány 38-45 q-át biztosított kh-anként. Szárított lucernából 15-18 q/kh volt az 
átlagos termés, szénából 11q, répából 147q. Mivel a búza és rozs kivételével min-
den más termény a takarmányozást szolgálta, csak kenyérgabona feleslegből szá-
míthatott az uradalom közvetlen bevételre. Búzából 6-6,5 q/kh, rozsból 6,5-8 q/kh 
volt az átlagos termés.41 Ez a körülmények ismeretében akkor jónak minősíthető. 
Gabonaértékesítésből évente 55-65 ezer Ft bevétele volt az uradalomnak. A felesleg 
két részletben ősszel és tavasszal került eladásra. Mint minden más értékesítésnél, 
itt is a minisztérium jóváhagyása kellett. Az uradalom tisztjei meghatározták a mi-
nimális eladási árat, és ha azt a minisztérium illetékesei jóváhagyták, ki lehetett írni 
a versenytárgyalást. Ha ezen senki nem adta meg legalább az elfogadott minimu-
mot, új tárgyalást kellett kiírni. 

A gazdászat legjövedelmezőbb ágazata a juhtenyésztés volt. Erre utal az a tény 
is, hogy az állomány létszáma jelentősen megnőtt. Az 1867-es átvételkor 12 572 db 
juhot regisztráltak, ekkor még a mácsai állomány nélkül. Ekkor Mácsán mindösz-
sze 354 db juh volt, vagyis az indulási létszám 12 926 db volt. Ez a létszám 1872-re 
3000 db-bal emelkedett. Ez viszont már nem volt tovább növelhető, mivel az 1871-
es építkezésekkel kialakított juhistállók befogadóképességének maximumát jelen-
tették. 1871-ig szűkösen 13 000 juh befogadása volt lehetséges. A kimustrált juhok 
mellett a szaporulat jelentős részétől meg kellett szabadulni. Ez is bevételi forrást 
jelentett. A mustrák során kiválasztott meddő anyák, tenyésztésre kevésbé alkalmas 
egyedek mellett az ürük képezték a legnagyobb számot és ezek együttes összességé-
hez adták hozzá a felesleges bárányszaporulatot. Ezen eljárás alól kivételt képezett 
a gödöllői ispánsághoz tartozó haraszti majorságban elhelyezett törzsnyáj. A törzs-
nyáj a merinó fajtához tartozó negretti electorál nemes posztógyapjas juhokból állt. 

A törzstenyészet felállítása 1869-ben történt a Somogy megyei taranyi gaz-
daságból hozott juhokkal. A nyáj létszáma 1870-ben 334, 1871-ben már 505 db 
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nevezték, számára vásárolt állomány a hollandi fajtához tartozott. Létrehozását és 
fejlesztését a Pesthez való közelség, a tej jó értékesítési lehetősége indokolta. Lénye-
ges szempont volt a termelt trágya szükséglete is. Végül a tehenészet létrehozását a 
királyi udvar tejjel történő ellátása is indokolta, hiszen fontos volt, hogy a kastélyba 
megbízható forrásból eredő tej kerüljön. 1870-ben már 9570 icce tejet vett át a vár-
kapitányság (1 icce = 0,707 l). A megmaradó felesleget Pesten értékesítették. 1870-
ben a tejből és tejtermékekből származó bevétel 2456,5 Ft volt. Ez nem fedezte az 
állomány által elfogyasztott takarmány árát sem, a kimutatott takarmány piaci ára 
ugyanis 2747,5 Ft volt. 

Az ispán – akit még 1871-ben leváltottak – által készített kimutatás megbízha-
tósága azonban gyanús. Kimutatásainak a hitelességét megkérdőjelezi, hogy közel 
1 kg sófogyasztást könyvelt el naponta marhánként. Ezután megkérdőjelezhető az 
is, hogy elfogyasztott-e az állomány 587 q darát vagy 93 q zabot. A készített kimu-
tatásból az is kiderül, hogy áprilistól csökken, majd a nyári hónapokban minimális 
a takarmányozás, vagyis az állományt ilyenkor a legelőn tartották. Az is megálla-
pítható, hogy a fogyasztott táplálékok közül a legnagyobb tételt a répa és a répatör-
köly tette ki, amit burgonya egészített ki. A takarmány összetétele némileg más volt 
az év végén és az újév elején. Novemberben a borjúkat is beszámítva 0,9 kg zab, 14 
kg répa, 3 kg dara és 6,5 kg széna volt egy-egy jószág napi adagja. Januárban 5,16 
kg répa, 8,5 kg dara, 4 kg széna és 2,8 kg burgonya, februárban 3,6 kg répa, 9,4 kg 
répatörköly, 4 széna és 7,2 dara szerepelt a napi étlapon.46 Nyári zöldtakarmány és 
lucerna nem szerepel a takarmányok jegyzékén. A gödöllői széna silány minőségét 
ismerve, azt kell mondani, hogy ez a takarmányozási forma nem biztosított elég 
növényi fehérjét az állatok számára. A zab és a dara tulajdonképpen a téli ener-
giaveszteség pótlását szolgálta, föltételezve, hogy a számbavett mennyiséget nem 
kapták meg maradéktalanul a jószágok. 

A fentiek azt is tükrözik, hogy a tejtermelésre beállított tehenek takarmányo-
zásának meghatározásakor az igás ökrök tartásából indultak ki. Sokkal nagyobb 
becsben álltak a juhok, mivel azok a lovakhoz hasonlóan nyáron is rendszere-
sen kaptak fonnyasztott lucernát. Ez  is hozzájárult ahhoz, hogy a várt tejho-
zam elmaradt. A tehenészetet fel kellett volna számolni a pénzügyminisztérium 
nyereségre orientált felfogása miatt, de ott volt a királyi udvar elvárása a másik 
oldalon, ezért kellett biztosítani ezt a gazdaságosságot is. Jövedelmi bevételként 
könyvelték el a szaporulat értékét és az évente megtermelt trágya árát, de még 
ez is kevés volt a kiadásokkal szemben. A  defi citmentes működéshez még az 
is kellett, hogy 17 db szarvasmarhát kimustráljanak és eladjanak. Hideghéthy 
pénzügyi tanácsos a következő évre is jelentős selejtezést javasolt, amit végre is 
hajtottak. A következő évben 6 tehén, 12 üsző és 2 bika került kiselejtezésre. Ez a 
magatartás nem tette lehetővé az állomány felfejlesztését, csak egy létszámmeg-
őrzést az évi szaporulatok révén. 
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legelőn legeltek, a telephelyük Babat volt, és csak a berregés idején találkoztak 
az anyákkal. A pároztatásnál is lényeges szempont volt a tenyésztés érdekében a 
párok kiválasztása. 

A gyapjúból származó jövedelem kimutatása 1870-ben

TÖRZSNYÁJ RENDES NYÁJ BÁRÁNYOK ÖSSZES

Juhok száma (db) 334,00 11 815,00 2359,00 14 508,00
Nyersgyapjú (font)* 1741,00 61 048,00 3943,00 66 732,00
Mosott gy. (font) 413,00 12 666,00 977,00 14 056,00
1 juhra esik 1,24 1,99 0,75 0,97
Gyapjú ára (Ft)(q)** 265,00 215,00 215,00 216,00
Bevétel (Ft) 1094,45 27 231,90 2100,55 30 426,90
Kiadások (Ft) 191,27 3734,41 321,17 4246,85
Tiszta bevétel (Ft) 903,18 23 497,49 1779,38 26 180,05
1 juhra eső b. (Ft) 2,70 1,99 0,75 1,80

* bécsi font = 0,56 kg

** bécsi q = 0,56 q

Minden telephelyen külön tartották nyilván a kimustrálásra váró juhokat. 
Ezek értékesítése a nyírás után történt megfelelő takarmányozás és feljavítás után. 
Az ürüket hizlalták, és utána történt meg az eladásuk. A juhok eladásából befolyt 
összeg évi 4000-es szaporulattal számolva, átlag 10 forintos páronkénti árral is 
20 000 Ft-ot tett ki. Ehhez csekély összeg járult még a juhbőrök eladásából. Ezek 
az összegek együttesen fedezték a fenntartási költségeket és az uradalomnak a ju-
hászatra eső egyéb terheit. Így a gyapjú eladásából befolyt jövedelmet tiszta be-
vételnek kell tekinteni.44 1871-ben ez a bevétel már 30 000 forint fölé emelkedett. 
Legértékesebbek a törzsjuhászat egyedei voltak, egy tenyészkosért 300 forintot is 
megadtak. A legtöbb gyapjút is ezek adták, darabonként 1,24 kg-ot, pedig itt a bá-
rányok benne vannak az átlagban. A közönséges állománynál a felnőtt egyedeknél 
1,99 kg, míg a bárányoknál 0,75 jutott egy darabra. Mint látható, a törzsállomány-
ról lenyírt gyapjú piaci értéke is magasabb volt 50 forinttal mázsánként. A gyapjú-
árak ingadozásai esetén is megmaradt ez a különbség. Ezekből a különbségekből 
adódóan a törzsnyáj 1872-re már 901 darabra nőtt. 

1869-ben a törzsjuhászat mellett Babaton létrehoztak egy szarvasmarha törzs-
állományt is. 30 db tehenet, 1 db hágó bikát és 1 egyéves növendék bikát vásároltak. 
Az állomány ára szállítási költségekkel együtt 7514 forintba került.45 A pénzt az 
uradalom kölcsönből fedezte a várható haszon fejében. A csírászat, ahogy akkor 
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legtekintélyesebb hányadát a fi zetések és illetmények képezték. A következő legna-
gyobb tétel az adó volt, mint ahogy ezt az 1870. évről készült kimutatás tartalmazza. 
Az 1870-es elszámolás áprilisban készült, és mivel az éves elszámolások mezőgaz-
dasági évenként (a november elsejei évkezdettel) készültek, ez tulajdonképpen az 
1869-es adatokat tartalmazza. A következő évekből fennmaradt forrásokból meg-
bízható jövedelem-kimutatás nem készíthető. Ráadásul a helyi elszámolások és a 
minisztériumi számvevőség kimutatásai eltérnek egymástól, továbbá mindkettő-
től eltér az Állami Számvevőszék álláspontja. Annyi állapítható meg biztonsággal, 
hogy az uradalom jövedelmezősége jelentősen ingadozott. Defi cites évek is adód-
tak, de többéves átlagban szerény, tiszta jövedelmet könyvelhetett el a gazdászat. 
Mindez a nagyobb elvárásokat támasztó pénzügyi kormányzat erőteljes nemtet-
szését váltotta ki.

Az 1870-es év kiadásai és bevételei

Tételek Kiadások Bevételek Különbségek
Mezőgazdaság 14 060 66 784 +52 724
Bérleti díj – 526 +526
Állattenyésztés 12 020 48 000 +35 980
Mellékhaszonvétel 6270 7812 +1542
Bérházakra 400 – -400
Regálék 1200 12 024 +10 824
Leltári szerek 4650 100 -4550
Egyéb gazdasági 2700 50 -2650
Fizetések, illetmények 43 529 – -43 529
Útiköltség 400 – -400
Irodai költség 1801 – -1801
Tiszti és más épületek fenntartása 1800 – -1800
Egyéb kezelési költség 800 – -800
Adók 20 937 – -20 937
Kegyúri terhek 3676 – -3676
Összesen 114 243 135 296 +21 053

A pénzügyminisztérium csak a számszerűen kimutatott tiszta jövedelemben 
gondolkodott, és fi gyelmen kívül hagyta a jövedelem jelentős részének visszaforga-
tásából származó gyarapodást, mint gépek beszerzése, az állatállomány megnöve-
lése (juhok számának jelentős gyarapodása, szarvasmarha-beszerzések, igáslovak 
és igásökrök vásárlása stb.) és végül az uralkodó család itt tartózkodásából szár-
mazó további kiadások. A minisztérium 1871-től kezdve további beruházások he-
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Kevesebb gondot okozott a magyar gulya, amelyet 1870-ben Mezőhegyesről 
szereztek be. Az állomány 15 db tehénből és 1 db bikából állt. A vásárlás a sza-
porulat értékesítése mellett elsősorban a kiöregedett igás ökrök pótlását szolgálta, 
ugyanis az ökröket rendszeresen a szürke magyarfajta erdélyi változatát előnyben 
részesítve, Erdélyből vásárolta az uradalom. Mivel a gulya ridegtartásban volt, nem 
igényelt komolyabb épület-ráfordítást. 1872-ben Beniczky a már bevált megoldási 
módot választotta: engedélyt kért és kapott 5 db tehén és 58 db növendék marha 
szerzésére. A jószágigazgatónak az volt a bevált receptje, hogy ha pénzt akart kiad-
ni, mindig nagyobb bevételről számolt be. Most a mustra során eladott bárányok 
8000 Ft-os árából kért 6000 Ft-ot a fenti beszerzésre.47

A szintén Babaton elhelyezett állomány teheneit tavasszal nem is fejték, ekkor 
csak szoptattak és csak a borjak elválasztása után kerültek fejésre. A kevés tejet adó 
szürke marhák teje ízletesebb volt, lényegesen nagyobb zsírtartalommal. A  ma-
gyarfajta tejét megkedvelte a királyi udvar is, ezért is rendszeressé kellett tenni 
később a fejést. Sőt a magyar gulya idegenforgalmi látványossággá is vált, ezért 
tisztán tartva elit istállókba kerültek a királyi család látogatása idején, és maga 
Erzsébet királyné is mindig elfogyasztott egy csupor tejet, ha Babatra látogatott. 
A magyar gulyának is köszönhető volt tehát az, hogy Babat a királyi család kedvelt 
kiránduló helyévé vált.48 Ennek volt köszönhető, hogy a magyar gulya létszáma 
1873-ra 20 db-ról 86-ra nőtt, míg az értékesebb fajta létszáma 1870-hez képest 4 
db-bal csökkent.49

A magyar gulya 1873-ra már 43 db 3 éves tinót tudott a gazdászat rendelkezé-
sére bocsátani, vagyis az igás ökrök utánpótlását szolgálni. Ezzel megkezdődött a 
szokásos évi kiadások kiküszöbölése. Az addigi szokások szerint a kimustrált ök-
röket a mezőgazdasági munkák befejezése után hízásra fogták, és mint göbölyöket 
értékesítették. Egy jármos ökör értéke ekkor 150 Ft volt, egy hizlalt göbölyért kap-
hatott az uradalom 120 Ft-ot. Vagyis a hizlalásra fordított takarmányt fi gyelmen 
kívül hagyva a vásárolt ökrök árának zömét sikerült kigazdálkodni, a különböze-
tet a mustrált juhok árából pótolták. Az ökrök vásárlása és tartása jelentős kiadá-
sokkal járt. A takarékosság azonban itt nem lett volna indokolt, mivel a túlterhelt 
ökrök hamar kidőltek a sorból. 36-40 kh szántó jutott 1 pár ökörre, ennek a fel-
szántása maga komoly megterhelés volt. Az ökrök szinte egész évben járomban 
voltak, télen már megkezdődött a trágya kihordása, utána jött a tavaszi szántás, 
majd folyamatosan jöttek a betakarítási munkák, ebbe a zöld takarmányok szállí-
tásától a szénahordáson át azok a területek is beletartoztak, melyek nem szántó-
ként voltak nyilvántartva. 

A gabonaértékesítésből befolyt jövedelem mellett a legjelentősebb bevételt az 
állattenyésztés hozta. Ez utóbbi döntő hányada a gyapjú eladásából származott. Vé-
gül a legbiztosabb bevételi forrást a bérbe adott javak (regálék) adták. A kiadások 

47 MOL K 271. XIX. 30351/1872.
48 Rovara Frigyes: A gödöllői koronauradalom. GV A Gödöllő és Vidéke irodalmi melléklete. 1898. febr. 1. 18.
49 MOL K 271. XX/B. 24642/1871., XIX. 13088/1874.
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pedig az, hogy a korai rozsvetéseket pusztító kukacoktól és egyéb férgektől csak 
egyedül a sertéslegeltetés által lehet megmenteni, miután a termő talajban élősdi 
cserebogár petéket, egérfészkeket és más kártékony rovarokat csak egyedül a serté-
sek túrják fel és pusztítják el. Mindezek oly fi gyelmet érdemelnek, hogy a sertéstar-
tást minden dísztelenségük dacára is egyelőre még tanácsos megtűrni.” 50

Az 1869–1870-es bizakodást tápláló évek után 1871–1873-ban emberpróbáló 
idők következtek Beniczky jószágigazgató és az uradalom életében. Ezekben az 
években zajlottak az építkezések, ekkor történt az egész uradalom átszervezése, és 
ezekhez járulóan az ispánságokban a mindenre kiterjedő nyilvántartások felfekte-
tése. Mindezek az uradalom egész tisztikarának az idejét lekötötték, nem beszélve 
arról, hogy a jószágigazgatónak naponta szembe kellett néznie a mérhetetlenül 
bürokratikus pénzügyi felügyelet gáncsoskodásaival. Az ésszerű változtatások en-
gedélyeztetése, a kialkudott árak jóváhagyatása, a beszerzések stb. a bürokrácia 
útvesztőjében, nem csupán az igazgató idegeit őrölték fel, hanem jelentős késleke-
déseket is okoztak. Minden átalakításhoz, új építkezéshez versenytárgyalást kellett 
kiírni az iparosok és építési vállalkozók számára. Természetesen a kiíráshoz és a 
megkötött alkuhoz is kellett a minisztériumi jóváhagyás, melyet az ottani számve-
vőség is véleményezett. 

Nehezítette a helyzetet, hogy a helyi vállalkozók állami pénzeket szimatolva, 
mintegy kartellba lépve igyekeztek az árakat felverni. Ez történt az új valkói erdész-
ház építésére kiírt „árlejtésen”, ahogy ekkor a versenytárgyalást nevezték. Az Orbay 
Dénes mérnök által összecsődített vállalkozók a javasolt összegnél 40%-kal köve-
teltek többet. Erre a jószágigazgató „árlejtési” tárgyalás nélkül olyan vállalkozóval, 
Waldmann Jakabbal kötött megállapodást a tervezett áron, aki nem állt az előző-
ekkel megállapodásban. Lépéséről természetesen tájékoztatta feletteseit. Ezután az 
Orbay által ambicionáltak is készek lettek volna kedvezőbb alkura, ám a megálla-
podást már megkötötték. Válaszként Orbay ezt mint törvényellenest megkifogá-
solta. Az eset kapcsán megjelenik a polgári kor egyik jogi dilemmája, mégpedig az, 
hogy a törvényességet kell-e mindenáron betartani vagy éppen a törvényesség biz-
tosításából fakadó visszaélések kiküszöbölésére a törvényeket megsérteni. A konk-
rét esetben tanulságos idézni a „törvénysértő” jószágigazgató igazoló jelentéséből. 
A tények részletes taglalása után ezeket írja:

„Ezekből méltóztatik a Nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztériumnak meg-
győződni, hogy mennyire meg voltak az építési vállalkozók szokva az uradalmat 
illetően a m. kir. Kincstárat zsarolni, és miért kerültek az építkezések a m. kir. 
Kincstárnak ezen uradalomban is sokkal nagyobb költségbe, sem mint más ma-
gánbirtokosoknak. Ezen kárhozatos rossz, és az uradalomban elég sajátosan mély 
gyökereket vert usust minden esetre meg kellett törni, meg kellett szüntetni, mit 
azonban másként elérnem nem lehetett, csak azáltal, hogy az építkezéseket a tár-
gyalások alkalmával rendesen már összebeszélt vállalkozók mellőzésével oly vál-
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lyett a kiadások egyértelmű csökkentését írta elő. Ez azt jelentette, hogy az 1871-es 
költségvetésben nem csupán a kértnél kisebb összeget engedélyeztek, hanem azt is, 
hogy a működtetés zavartalan biztosításához az új építkezésre szánt 52 100 Ft-ból 
44 172-t meg kellett megtakarítani. Fel kellett függeszteni a regálé jövedelmet biz-
tosító épületek karbantartását is. Beniczky egyébként az új építkezésekre 174 632 Ft 
engedélyezését kérte, helyette 7928 Ft-ot használhatott fel. 

Mindezekből következett, hogy az optimális gazdálkodás feltételei nem jö-
hettek létre, a várt felújítások és építkezések elmaradtak. Ez elsősorban az állat-
állományt és a cselédséget sújtotta. „Az épületek egy jelentékeny része nagyon 
primitív állapotban van, nevezetesen nincs lepadlásolva a juhaklok nagyobb ré-
sze, s ennek következtében a juhok télen át igen sokat szenvednek” – írta Peterdy. 
Az igazán tragikus kép a cselédség helyzetéről szóló megjegyzéseiből rajzolódik ki: 
„A cselédek elhelyezésénél kívánatos lett volna, ha egy-egy szobában két családnál 
több nem lakott volna, miután azonban akkor még sokkal többet kellett volna épí-
teni, úgy osztatott be, hogy a nagyobb szobákba 3 család, a kisebbekben pedig 2 
család lakjék.” Miután a cselédházak építése elmaradt, a cselédség számára istállók 
és ólak sem épültek, így a cselédházak körül áldatlan állapotok alakultak ki. Ezek 
látványa nem volt kívánatos az előkelő vendégek számára, ezért a pénzügyminisz-
térium arra kérte a miniszteri biztost, hogy a cselédség sertéstartását számoltassa 
fel, és helyette két tehén tartását engedélyezzék. A kiküldött szakember, látva a 
cselédség nyomorúságos helyzetét, az alábbiakkal érvelve, megvédte az adott álla-
potokat: „Célom volt nagyméltóságotok kívánatához képest a cselédek sertéstartá-
sát eltörülni, és azt több tehéntartás vagy más úton pótolni, ezen kérdés azonban 
jelenleg nemigen megoldható, mert a cselédség oly szegény, hogy nemcsak hogy 
két tehenet tartani nem képes, sőt egy tehenet sem bír beszerezni, úgyannyira 
minden nélkül van, bérét egészben véve elkölti, sem tehene, sem sertése nincs.” 
Ha tehene nem volt a cselédnek, ezért az uradalom téli és nyári tartás megtaka-
rítása címén 8 Ft-ot fi zetett, sertéstartás hiányáért azonban nem járt kárpótlás. 
A szorgalmas cseléd ezeknek a 8 forintoknak a megtakarításából vehetett sertést, 
majd a gyarapodás révén évek múlva juthatott el egy borjúig. Mindezekhez hoz-
zátartozott, hogy a cselédség bérezése Sina Simon óta semmit sem változott. Sor-
sukat türelmesen viselték, mivel ilyen körülmények között is a környező falvakból 
nagy volt a túlkínálat. 

Végül a kiküldött szakember egy fi gyelemre méltó érvvel is védelmébe vette a 
cselédség sertéstartásának meghagyását: „De van a cselédek sertéstartásának egy 
más, fő fi gyelmet érdemlő oldala is, az, hogy az uradalomnak semmibe sem kerül, 
miután oly lapos fekvésű uradalmi földeket járatnak velük, ahova juhokat járatni 
nemigen lehet, miután mételytől és szőrférgektől lehet félni, de meg a sertéstar-
tás az ugarrendszerek elválaszthatatlan kelléke, miután az ugarföldeken tenyésző 
mácsonya, lapu és más tövisgyökereket a sertések túrják ki és legelik fel; a legtöbb 
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Terjedelmes feljelentésében szinte mindet szabálytalannak talált, és mindenkit fel-
jelentett. Ezzel végleg elindult a lavina. Az uradalomban valóban történtek kisebb 
szabálytalanságok és visszaélések – ezekről később –, melyek igazolni látszottak a 
helyettes igazgató állításait. A  lényeg az volt, hogy a felettes pénzügyminisztéri-
um megtalálni vélte a kevés nyereség okát, ezért 1873 januárjától hónapokig tartó, 
mindenre kiterjedő általános rovancsolást rendelt el. 

Az újdonsült igazgatóhelyettes feljelentéseiben a legterjedelmesebben az ügy-
kezelés hiányosságai szerepeltek. Nyilvántartások, iktatókönyvek vezetése, irat-
tározás ellenőrzése volt, amivel kezdte munkáját. Elintézetlen ügyiratokat talált, 
az iktatókönyv vezetését hiányosnak találta. Felhozta, hogy a betűrendes tárgy-
mutatóban elmaradás van, a szabályrendeletek nem külön gyűjteményt alkotnak. 
Megemlíti, hogy „az igazgatóságnál nem csak hogy rendes levéltár nincsen, de 
még egy záros szekrényt sem találtam.” Idekívánkozik ellenvetésül, hogy a szám-
vevőség az igazgatósági irodába beszereztetett 2 db irattartó szekrény beszerzését 
is „megkifogásolta”. A hiányosságokat kutatva és a vélhető számonkérések egyet-
len rögtöni eredménye volt, hogy az írnok, Rigler Adolf „november 3-án éjjel rög-
tön elhalálozván.” A  következő, valóban jogos felvetések körét képezte, hogy a 
regálék bérleti szerződései mellől hiányoztak az átadási és átvételi leltárak. Hogy 
ezeket mellőzték volna, erre nincs adat. Nem valószínű, hiszen Hegedűs számos 
olyan kifogást emelt, amelyekre az igazgatóság nem kérte ki úgymond a magas 
pénzügyminisztérium jóváhagyását, melyekben a kutatás során tapasztaltak az 
ellenkezőjéről győznek meg. 

Erősen kifogásolta az ispánságok ügykezelését is. Ott nem vezettek iktató-
könyveket, és az igaerő kihasználásáról nem készültek részletes kimutatások. 
Ezért elrendelte az iktatókönyvek vezetését, és az „egy heti rendelkező könyv” fel-
fektetését, melyben a „csekélyebb jelentőségű munkálatok” bevezetésre kerülnek. 
A munkálatokhoz külön kérik az igazgatóság jóváhagyását, amely aznap válaszol, 
és utána kezdhetik a munkát. Ezek természetesen külön rovatokat képeznek.53 
Hegedűs úr, mint alapos bürokrata, azonnal intézkedett is, mit sem tudva a mi-
nisztérium által is jóváhagyott ispánságok önálló működésére vonatkozó korábbi 
szabályozásról. 

Az igazgatóhelyettes ideiglenes kinevezése nem revizori hatáskörre vonatkozott, 
hanem Beniczky átmeneti helyettesítésére, mint érzékelhető, ő teljhatalmú revizor-
ként lépett fel. Legnehezebb dolga az uradalmi pénztár és számtartóság ellenőrzé-
sekor támadt. Sörös Károly rovására semmilyen gazdasági visszaélést nem tudott 
felhozni, helyette az ügykezelés módját kifogásolta, őt pedig zavaros gondolkodású 
konok embernek minősítette, és mint ilyennek az azonnali elbocsátását javasolta, 
amiből sejteni lehet, hogy köztük komoly szóbeli vita keletkezhetett, és Sörös nem 
tisztelte kellően az új igazgatóhelyettest. További kifogásai közül még egyet érdemes 
kiemelni, amelyben tökéletesen igaza volt, a regálé bérleti épületek leromlott állaga, 
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lalkozónak adtam által, ki velök szövetségben, egyetértésben nem állott. Szerény 
nézetem szerint csak az uradalom, illetőleg m. kir. kincstár érdekében véltem cse-
lekedni akkor, mikor a megtartani szokott árlejtések alkalmával napirenden lévő 
felülfi zetési túlhajtott követeléseket megtörtem.” 51

Az eset érdekessége nem csupán a dilemma kérdésében jelentkezett, hanem ab-
ban is, hogy kiváltotta az Állami Számvevőszék mindenre kiterjesztett vizsgálatát 
az uradalomban. Jegyzőkönyvekben rögzítették a jószágigazgató törvénybe ütköző 
lépéseit az építkezéseknél, de ezen túl is minden kiadást és beszerzést megkifogá-
soltak. A  számvevőszék munkájára a túlzottan bürokratikus jelző meglehetősen 
enyhe minősítés a tények ismeretében. Mi sem jellemzőbb erre a magatartásra, 
mint az, hogy jelentéktelen tételeket is erősen kritizáltak. Fölösleges kiadásnak 
minősítették a kialakított miniszteri szálláshelyre beszerzett teafőzőt, hajkeféket, 
körömkeféket, fésűket. Megrótták a jószágigazgatót, mert az új jószágigazgatói 
irodába 2 db petróleumlámpát beszereztetett. Ennél keményebb kritikát váltott ki, 
hogy az irodába beszerzett két irattartó szekrény és két iratállvány nem az olcsóbb 
termékek közül lett kiválasztva. A jószágigazgató azon érvelése, hogy az irodában 
az uralkodó és kísérete is megfordul, semmit nem nyomott a latban. A szőrszál-
hasogató magatartás legpregnánsabb kifejeződése az volt, hogy az újonnan épített 
titkári lak kifestésére költött 37 Ft-ot egy 1829-es (!) udvari leiratra hivatkozva 
törvénytelennek tartották, mivel a leirat szerint a szobák kifestése a lakókat terheli. 
Gajzágó Salamon, az Állami Számvevőszék elnöke ezért fel is szólította a pénz-
ügyminisztert, hogy ezt az összeget a kincstárnak köteles megtéríteni.52 Hasonlóan 
minősítették az igazgatói iroda kifestésének költségeit is. 

A vizsgálatot követően a számvevőszék elnöke kifogásait megküldte a pénz-
ügyminiszternek, aki hivatalnokain keresztül igazoló jelentések sorára utasította 
a jószágigazgatót. Ezután a miniszter megküldte válaszát, melyre következett a 
számvevőszék viszontválasza. Természetesen mindenben az utóbbinak volt „igaza”. 
Mindez természetesen kellemetlen helyzetbe hozta a minisztérium illetékeseit, en-
nek következtében ők pedig a jószágigazgatót. 

A fenti, nem részletezett, csak érzékeltetett események után alig szorul magya-
rázatra, hogy Beniczky jószágigazgató 1872-ben „megromlott egészségi állapot-
ra” hivatkozva az év jelentős részében szabadságoltatta magát, őt Asztaller Miklós 
igazgatósági titkár helyettesítette. Gazdászati ügyekben Horváth Ferenc kasznár és 
Funk Gyula juhászati ispán segített. A  jószágigazgató a tiszti üléseken sem vett 
részt, az ottani döntések előkészítésében is az előbbiek jeleskedtek. Végül a minisz-
térium Beniczky helyettesítésére 1872 novemberében Gödöllőre vezényelte Hege-
dűs Ferenc minisztériumi titkárt. Hegedűs az óbudai jószágigazgatóságnál szolgált 
korábban igazgatósági titkárként, és Gödöllő is hatáskörébe tartozott. Valószínű-
síthetően akkor saját magát tartotta a jószágigazgatósági szék várományosának, és 
az ambíciózus fi atalember most elérkezettnek látta az időt arra, hogy célját elérje. 
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pításait az ügyviteli hiányosságok és szolgálati vétségek tekintetében. A számviteli 
problémák miatt végül felelősségre vonás nem történt, valószínűleg belátták, hogy 
a minisztérium is mulasztott, mivel az általa elvárt számvitelhez nem adott pontos 
utasításokat. Most ezt pótolta, és egy nem kis munkával járó 90 oldalas (!) bolha-
betűkkel írt utasítást küldött ki.55 

A 90 oldalon lefektetett útmutatás szerint, az akkori viszonyokat fi gyelembe vé-
ve, a több száz lajstrom vezetése, átvezetése, számítások elvégzése nem csupán egy 
ispán, hanem több ember teljes munkaidejét kívánta volna meg. Holott egy ispán 
egy jelentős gazdaság mezőgazdasági termelését, állattenyésztését kellett hogy irá-
nyítsa, felügyelete alatt több mint 60 ember dolgozott. További részletezés nélkül 
is állítható, hogy a pénzügyi elvárás szerinti ügyvitel teljesíthetetlen volt. A nap-
rakész ügyvitelbeli hiányosságok, késedelmes bejegyzések stb. magyarázhatóak és 
érthetőek voltak, nem minősülhettek súlyos vétségnek. Ami az utóbbi kategóriába 
tartozott, az Asztaller Miklós igazgatósági titkár és Szilley számtiszt vétsége volt. 
A titkár 28 zsák saját burgonyáját uradalmi szekéren elvitette az isaszegi majorba, 
és ott kicserélte az uradalom által termelt burgonyára. Ezt a vétséget hivatalos ha-
talommal való visszaélésnek minősítve, azonnal fegyelmi eljárást indítottak ellene. 
Ehhez még további három súlyos vétség párosult Hegedűs Ferenc leleplezéseinek 
köszönhetően. Ugyanis Asztaller 1870-től 1872 novemberéig három ízben szegte 
meg a pénzügyi előírásokat. A  felvett pénzeket nem vételeztette be a pénztárral, 
hanem azt beszerzésekre használta fel, és a kettőt utólag regisztráltatta. A fegyelmi 
bizottság a titkár hivatalból való eltávolítását mondta ki, az okozott kár, valamint a 
vizsgálati költségek megfi zetésével marasztalta el. Fellebbezés után is jóváhagyták 
az első végzést. A burgonya esetében az történt, hogy Asztaller illetményföldjén 
egy, a piacon nem ismert újfajta krumplit termelt, amit nem tudott eladni, ezért 
cseréltette ki. Védekezésében azt állította, hogy az ő burgonyája egészségesebb és 
jobb volt, mint amit elhozott, ezért az ispánság vetőgumóként fel is használta. Ezt 
az ispán és az írnok is tanúsította. Az uradalmi fogatot pedig akkor vette igénybe, 
amikor az üresen ment volna egyébként. 

A fellebbviteli bizottság az ítéletet helybenhagyta, azon megállapítása ellenére is, 
hogy Asztaller „az uradalomnak egyik legképzettebb és legszorgalmasabb tisztvise-
lője volt,” 56 aki kellő felügyelet és szigorúbb ellenőrzés mellett ezeket a vétségeket 
nem követte volna el. Szilley Lajos számtiszt ugyancsak kicseréltette hasonló mó-
don a burgonyáját, a rossz minőségűt jóra, saját illetményföldjét uradalmi erővel 
szántatta fel, és a vásárolt szalmát is uradalmi szekérrel szállíttatta haza. Őt a költ-
ségek megtérítése mellett saját költségen történő áthelyezésre ítélték. Fegyelmi vizs-
gálatot javasolt a jelentés Zsarnóczay isaszegi és Csajághy kerepesi ispánok ellen is. 

A miniszteri biztosi és rovancsolási jelentések néhány kivétellel az egész ura-
dalom tiszti karát alkalmatlannak minősítették. Kimondatlanul is a néhány kivé-
telhez Horváth Ferenc gödöllői ispán és kasznár, valamint Funk Gyula juhászati 
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az uradalmi mérnök által javasolt javítások késése vagy elmaradása, ami az épületek 
további romlását és később nagyobb ráfordítással történő felújítását eredményezik 
majd. Csakhogy az 1871-es költségvetésből éppen a minisztérium törölte ezeket a 
kiadásokat, majd a felújításra szánt csekély összegnek is a megtakarítását kérte. 

Hegedűs Ferenc jelentése 1872. december 31-én keletkezett, ami a beérkezésé-
vel egyidőben maga után vonta a rovancsolás azonnali megindítását. Ez azt tételezi 
fel, hogy Hegedűs már korábban is referált szóban az eseményekről. A rovancso-
láshoz a minisztérium erdészeti és gazdászati számvevőségének két számvevőjét, 
Bujtor Jánost és Berkovics Józsefet küldték ki rovancsolási biztosként. Velük egy 
időben érkezett a számvevőség osztálytanácsosa, Oppel János miniszteri biztosi 
felhatalmazással Hegedűs jelentéseinek kivizsgálására. Az események ilyen alaku-
lását érzékelve Beniczky ismét hivatalba helyezte magát, ezzel azonban már sem a 
folyamatot leállítani, sem azt mérsékelni nem volt képes. A rovancsolás március 
végéig tartott, és igénybe vette az ispánságok teljes kapacitását, nagyban hátráltatva 
a tavaszi munkákat. Kiterjedt az állatállomány létszámára. A  nyilvántartott állo-
mány maradéktalanul megvolt. Ellenőrizték a gépeket, a fontosabb mezőgazdasági 
eszközöket, itt sem volt hiány. Kiterjedt a leltárba vett mezőgazdasági szerszámok-
ra, vasvilla, favilla, ásó, kapa stb., a műhelyek berendezésére, patkó, patkószeg, 
kalapács, srófh úzó stb. Jellemzően a leltári könyvekben felfektetett mennyiséggel 
minden megegyezett.

Kritikus helyzet a termény- és anyagleltáraknál állt elő. A terménykészletek fel-
mérésénél nem hiányt, hanem több termény esetében is többletet találtak, elsősor-
ban Isaszegen és Kerepesen. Az isaszegi ispánságnál 52 600 tégla és 100 000 vályog 
hiányzott. Ez utóbbi magyarázatát az ispán abban látta, hogy az ottani erdészeti 
építkezésekhez felhasznált építőanyagot még nem könyvelték le, továbbá, hogy a 
téglaégető által odaszállított téglát nem volt szokás darabonként átszámolni. A ter-
ményfeleslegeket pedig az ispánok a tisztek ott tárolt terményeivel, még ki nem 
adott tiszti illetményekkel magyarázták. Nem valószínű, hogy a többletek mögött 
visszaélések voltak, mivel az isaszegi ispánság raktárának nyitásához három ember 
és három kulcs kellett: az ispán, a helyettes ispán és a béresgazda együtt nyitotta és 
zárta. Az sem valószínűsíthető, hogy az állatállomány táplálására szánt adagokat 
csorbították meg, hiszen Hegedűs feljelentésében erre csak néhány szóban kitérve 
konstatálja, hogy az állatállomány egészséges és jól táplált, a vetések dúsak, vagyis 
a lényegi kérdésekről csupán egy megjegyzés erejéig nyilatkozik, de ez nem érde-
kelte a minisztériumot sem. Szerencsés helyzetbe került az erdészet, mivel az új 
igazgatóhelyettes jelentésében erre az ágazatra nem tért ki, csupán sűrű elnézést 
kérve közölte feletteseivel, hogy ez lesz a következő teendője. Pedig a rovancsolók 
a kitermelt fa mennyiségét felmérve, a begyűjtött gubacsokat megszámolva itt is 
nyilvánvalóan jelentős hiányosságokat tárhattak volna fel. 54

Oppel János miniszteri biztos mindenben igazolta Hegedűs korábbi megálla-

54 MOL K 271. XIX. 28154/1873.

56

Gödöllő története II/1. [56]



egyetértőleg az új, egyesített igazgatóság székhelyét Gödöllőre kívánta helyezni. 
Azzal is indokolva, hogy a szolnoki ispánság a Hatvan-Szolnok vasútvonal átadá-
sával innen könnyebben megközelíthető, valamint Óbudán csak bérlemények van-
nak. Ezzel a javaslattal értett egyet Buday osztályfőnök, Madarassy Pál helyettes 
államtitkár és maga a miniszter is. Most a bizottság hosszas vita után, többségi 
szavazattal mégis úgy döntött, hogy az egyesített igazgatóság székhelye Óbuda le-
gyen. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a többségi szavazás 3:2 volt és Hideghéthy, 
Hegedűs és Bujtor képviselték a többséget. Az  is nyilvánvaló, hogy a döntésben 
nem a józan érvek, hanem személyes indulatok játszottak meghatározó szerepet. 

A döntés végül nem egy egyesített jószágigazgatóság felállítását mondta ki, 
hanem a gödöllőinek az óbudaiba történő teljes beolvasztását. Az már természe-
tes, hogy mindenben az említett minisztériumi tisztviselők döntöttek, és egyik 
érintett jószágigazgatóság véleményét sem kérték ki. A  bizottság úgy döntött, 
hogy Gödöllőn az isaszegi, a kerepesi és mácsai ispánságokat megszüntetik, és 
bérbe adják. A számvevőséget megszüntetik, és a szolnoki ispánság példájára a 
teendőket egy számtiszt odahelyezésével a helyi adóhivatal fogja ellátni. A teljes 
bérbeadást a bizottság elvetette, bár „fi nanciális szempontból” ezt tartotta volna 
a legcélravezetőbbnek. A felsőbb érvek előtt meg kellett hajolniuk. Meg kellett 
tartani a babati ispánságot. Ugyan a drága pénzen felállított algaui fajtákból álló 
tehenészetet át lehetett volna Gödöllőre helyezni, itt is fedezhette volna „a leg-
magasabb udvarnak” a tej- és vajszükségletét, de fi gyelembe kellett venni, hogy 
Babat, a kicsinosított épületeivel, a völgy szépségeivel „Őfelségeiknek legkedve-
sebb kirándulási helyét képezi.” A szintén a babati ispánsághoz tartozó értékes 
törzsjuhászatot sem lehetett felszámolni vagy áthelyezni, mert az 1871-ben szin-
tén felújított haraszti major és környéke „őfelségeiknek egyik kedvenc sétahelye” 
volt. A központi, gödöllői ispánságot pedig végleg nem lehetett bérbe adni, mi-
vel mindenütt átszelték az uralkodó család közlekedési útvonalai, és itt volt a 20 
holdas majorsági szőlő, mely „Őfelségeiknek és fenséges gyermekeiknek szüret 
idején mulató helyül szolgál.” 

A bizottság a fentebbi érvek előtt meghajolva egyelőre tehát csak három ispán-
ság bérbeadását javasolta. Hozzá kell tenni, hogy később a minisztérium a mácsait 
sem kívánta kivonni a házi kezelés alól. Nyilván itt is érvként hangzottak el a fel-
sőbb érdekek, mint az újonnan épült vadászkastély és talán az az érv is latba esett, 
hogy ezek a földek rendelkeztek a legjobb adottságokkal. A tisztek közül így tiszt-
ségükben meghagyandóknak tekintették a babati és gödöllői ispánokat, valamint 
Funk Gyula juhászati ispánt, aki egyben a bérbe adott gazdaságokat is felügyelte 
volna. A gödöllői ispán, Horváth Ferenc a majorsági szőlők, téglaégetők, bérlemé-
nyek stb. felügyelete mellett megtartotta volna kasznári beosztását is, „mint legta-
pasztaltabb és eddig kifogástalan jelleműnek ismert tisztviselő”. 

A bizottság következő döntése már a felelőtlenség csúcsát jelentette, ugyanis a 
következő év januárjától bérbe adandó gazdaságok javait már október elejére fel 
kívánták számolni. Ez azt jelentette volna, hogy a legjobb állatokat és eszközöket 
a megmaradó két ispánság szükséglete szerint kiválogatja, a fennmaradó részre 
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ispán tartozott. Elmarasztalásban részesült Vladár Sándor mácsai ispán, mivel az 
ottani ispánság területén leltárba fel nem vett széna- és szalmakészletet találtak 
a rovancsolók, melyet az ispán a jószágigazgató tulajdonának mondott – ott volt 
Beniczky illetményföldje – és nem igazolhatóan, de azzal vádolták, hogy az urada-
lom igaerejével szántatta fel az igazgató földjét is. A Petőcz Béla babati ispán elleni 
legfőbb kifogás a gabonatöbblet mellett az volt, hogy nem felügyelte megfelelően 
a téglaégető vállalkozó munkáját, aki sok selejtet gyártott, és az égetett téglák közé 
nyerseket is becsempészett. Az isaszegi és kerepesi ispánok elleni fegyelmi eljárás 
végül elmaradt, mivel a minisztérium ezeknek az ispánságoknak a felszámolását 
tervezte. Úgy tűnik, hogy a minisztérium kevésbé kezdte ki azokat a tiszteket, aki-
ket maga vezényelt Gödöllőre. Mellőzték a jószágigazgató vádolását is. 

Ami a fegyelmi eljárást és a felhozott vádakat illeti, semmi olyan nem történt, 
ami az akkori bármelyik uradalomban elő nem fordulhatott volna. Hogy a tisztek 
földjét uradalmi munkaerővel szántották fel, és a termést is az uradalmi szekerek 
szállították be, ez ekkor mindenütt honos szokásjog volt. A rovancsolás befejezté-
vel felgyorsultak az események. Hamarosan döntések születtek az önálló gödöllői 
jószágigazgatóság felszámolására. Ezt a minisztérium számára a tisztikar alkalmat-
lanságának kimondása mellett elsősorban a várt jövedelmek elmaradása igazolta. 
Hideghéthy tanácsos 1873. május 6-án kelt jelentésében erősen kritizálta a juhok 
szemes takarmánnyal történő téli etetését. Azt teljesen feleslegesnek tartotta, még 
akkor is, ha ez a gazdaság a magas udvar látogatásainak állandó színtere. Javasla-
tot tett az uradalom bérbeadására, a nagyobb jövedelem elérésének reményében. 
Elsősorban a kerepesi és isaszegi ispánságokat hozta javaslatba. Teljes bérbeadást 
javasolt az Állami Számvevőszék is. A számvevőszék már korábban tárgyalt és a 
miniszterelnökhöz is eljuttatott, a minisztertanács által is tárgyalt kifogásaival már 
1872-ben komolyan megingatta a jószágigazgatóság pozícióit. Július 2-án Peterdy 
osztálytanácsos beterjeszti részletes jelentését a miniszterhez és a vezető tisztekről 
alkotott elmarasztaló véleményt. Hideghéthy miniszteri tanácsoshoz hasonló – a 
két ispánság bérbeadását és az önálló jószágigazgatóság megszüntetését javasolva. 
Javasolta továbbá a végső döntés meghozatalára egy bizottság felállítását, és a dön-
tésnek az uralkodóval történő jóváhagyatását. Madarassy államtitkár helyettes a 
javaslattal egyetértett, és javaslatot tett a miniszternek a bizottság összetételére. 
Elnöke Buday Sándor miniszteri tanácsos, tagjai: Hideghéthy pénzügyi tanácsos, 
Peterdy osztálytanácsos, Hegedűs minisztériumi titkár és Bujtor számvevő. A ja-
vaslatra rávezette még azt a véleményét, hogy a gödöllői ispánság kivételével az 
egész uradalom bérbeadását javasolja. A miniszter a javaslatot elfogadta és a bi-
zottságot kijelölte.57

A bizottság július 16-án összeült és döntési javaslatott terjesztett a miniszter 
elé. Első kérdés volt az óbudai és a gödöllői jószágigazgatóságok egyesítésének a 
kérdése. Peterdy az említett előterjesztésben a gazdászati osztály véleményével 
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dolatteljes kéréssel fordulni; méltóztassék legkegyelmesebben megengedni, hogy 
Beniczky Ferenc cs. kir. kamarás és pénzügyi tanácsos, gyakori betegeskedése által 
indokolt kérelme folytán tanúsított buzgalmának legnagyobb elismerése mellett az 
igazgatói állomástól felmentetvén.” 59

Beniczky Ferenc közben szeptember 2-án benyújtotta lemondását tartós bete-
geskedéseire hivatkozva. Azt is megemlíti Hideghéthyre hivatkozva, hogy az ura-
dalmat bérbe fogják adni, és Bécsben létrehozzák a vadászati hivatalt, és ezért rá 
már nem lesz szükség. Ezután megkéri a pénzügyminisztert, hogy „a múltra nézve” 
minden további felelősségtől mentse fel.60 Az ügynek két lényeges következménye 
volt. Az egyik, hogy Bécs ismét további jogosítványokat hasított le magának, lét-
rehozva 1874-től az önálló vadászati hivatalt. Ugyanakkor az uralkodóhoz felter-
jesztettekkel szemben a minisztérium Beniczkynek a következő értesítést küldte: 

„Van szerencsém méltóságodat értesíteni, miszerint kérelmének azon részét, hogy a 
múltra nézve, minden további felelősség alól felmentessék, az e területen fennálló 
szabályrendeletek ellenére, nem teljesíthetem.” 61 A  fogalmazvány természetesen 
Hegedűs Ferenctől származott. A volt jószágigazgatót azonban semmilyen váddal 
nem illették a következőkben sem. 

A már felmondásban lévő jószágigazgató október 16-án váratlanul feljelentést 
tett a rovancsolók által feddhetetlennek minősített Horváth Ferenc kasznár ellen, 
különböző visszaélések miatt.62 A minisztérium a fegyelmi vizsgálatot kénytelen 
volt elrendelni és Horváthot állásából felfüggeszteni. Az eredmény nem ismeretes, 
tény, hogy az óbudai igazgatósághoz csatolás után Horváth kasznár maradt Gö-
döllőn, de ennél is furcsább, hogy Besskó Jenő, isaszegi helyettes ispánt, uradalmi 
írnokot, aki az isaszegi krumpli kicserélési ügyeletekben közreműködött, óbudai 
ispánná nevezték ki. Sörös Károly leginkább bírált számtartót és Szilleyt a minisz-
tériumi számvevőséghez vezényelték át. 

November első napjaiban megtörtént az uradalom átadása Beniczky részéről, 
és megtörtént annak átvétele Farkas János óbudai jószágigazgató részéről. Ezzel 
azonban még semmi sem ért véget. A minisztérium gyors munkával teljes leltárak 
felfektetését kérte a bérbe adandó ispánságoktól, mindenre kiterjedő értékbecslé-
sekkel, térképekkel, az őszi vetések költségvetésével. Farkas János jószágigazgató 
pedig újabb, mindenre kiterjedő rovancsolást rendelt el. A  minisztérium pedig 
kiküldte Kecskeméthy volt óbudai számvevőt. Őt „számonkérő vizsgálat” lefoly-
tatására kérték fel. Jelentéséből az első korrekt, intelligens, hozzáértő véleményt 
ismerhettük meg. Jellemzően őt az óbudai igazgatóság mint „dölyfös, magát dicsé-
rő, alattomos rágalmazó”-t63 menesztette. Kecskeméthy Sándor tételesen kimutatta, 
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pedig október 1-re árverést írnak ki.58 Ekkor konkrét bérlő még a láthatáron sem 
volt, a bérleti feltételeket ezután dolgozták ki, hacsak Hideghéthynek és társainak 
nem voltak kiszemeltjei. Hogy ezen a téren történtek-e konkrét lépések, erre nem 
állnak rendelkezésre források. 

A bizottság döntései alapján a pénzügyminisztérium még további lépéseket 
tett, a bérbeadást leginkább szorgalmazó számvevőszéket is megkeresték, hogy 
mutassa ki a hagyományosan bérben lévő és a gödöllői uradalom jövedelmei köz-
ti különbséget. Erre Gajzágó Salamon úr korrektnek aligha minősíthető „bizo-
nyítékokkal” szolgált. Történetesen kimutatta, hogy a nagyjából azonos területű 
uradalmak közül 1868 és 1872 között a gödöllőiben 1 kh-ra 60 kr., az óbudaiban 
11 Ft, a kulaiban pedig 18 Ft tiszta jövedelem esett. Az utóbbi kettő bérlők kezén 
volt. A véleményt tényként fogadták el, holott a gödöllői adatok nem egyeztek a 
meghivatkozott minisztériumi számvevőség adataival. Továbbá az összehasonlí-
tás teljesen irreális volt, mivel a kiváló bácskai termőföldek jövedelmét nem lehet 
a gödöllői silány minőségűekhez hasonlítani, ráadásul a bácskulai uradalom az 
állam részéről minimális ráfordítással működött. Az  óbudai uradalommal tör-
tént összehasonlításnál hasonló a helyzet, mivel annak szolnoki ispánságához 
tartozott az ottani sóhivatal és a Tisza menti árterületek hasznosítása, továbbá 
Budán és Pesten számos regálé bevételekkel rendelkezett a Lukács-fürdőtől az új-
pesti hajógyár és kikötő bérbeadásáig, nem is említve, hogy a Perbál, Tök, Zsám-
bék határában lévő földek is lényegesen jobbak voltak, mint a gödöllőiek. Arról 
meg végleg megfeledkezett a számvevőszéki kimutatás, hogy Gödöllőnek – külö-
nös helyzetéből következően – 1867-től nem egy bérbe adott gazdaság kiadásait 
kellett fedeznie, hanem a királyi család kényelmét. Nem térnek ki az újonnan 
felállított tehenészetre, a gyarapodott állatállomány megnövekedett értékére stb. 
Az  állatállomány értékét felszámolva Gödöllőnek már nem lett volna oka szé-
gyenkezésre. A pénzügyet ez hidegen hagyta, mert csak a ténylegesen kincstárba 
áramló forintokban gondolkodott.

Némi minisztériumi módosítások után sürgősen születtek a további lépések. 
Elkészítették a Ferenc Józsefh ez történő felterjesztés szövegét, „Legkegyelmesebb 
Úr!” díszes címzéssel, melyet Wenckheim Béla őfelsége személye körüli minisz-
ternek küldtek meg Bécsbe, hogy azt őfelségével jóváhagyatni méltóztasson. Őfel-
sége a javaslatot október 15-én Schönbrunnban sajátkezű aláírásával jóváhagyta. 
A  felterjesztés a két jószágigazgatóság egyesítésének javaslatát tartalmazta, és az 
isaszegi, kerepesi gazdaságok bérbeadását, esetleg a mácsait. Részletes kimutatást 
is csatoltak az egyesítés folytán bekövetkező költség megtakarításáról és a várható 
jövedelembeli többletekről. A  felterjesztés egyik kritikus pontja Beniczky jószág-
igazgató volt, akit az uralkodó megkedvelt, és 1871-ben kamarási címmel tüntetett 
ki. Ezt tudva így szól a pénzügyminiszter felirata: „A fenn előadottak alapján a leg-
mélyebb tisztelettel bátorkodom császári és apostoli királyi Felségedhez azon hó-
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tó szempont volt továbbá, hogy Aszódon és Kókán korszerű gőzmalmok épültek, 
és így a gödöllői vízimalmok iránti kereslet rendkívül csökkent. Nem véletlenül 
végződött kudarccal a január 28-án, majd február 18-án megismételt bérleti ár-
verés is. Ezután az igazgató a kasznárt bízta meg, hogy versenytárgyalás nélkül 
tárgyaljon azokkal, akik a legkedvezőbb ajánlatot teszik. Ennek megtörténte után 
a kasznárnál letétbe helyezett bánatpénz ellenében ajánlatok születtek, mely sze-
rint a 4 isaszegi és a két gödöllői malom bérletéért tett együttes ajánlat 3763 Ft 
volt. Ezek eddigi együttes díja a rozsot pénzben számítva 3556 Ft-ot tett ki, ezért 
az igazgató gyors jóváhagyást kért a minisztériumtól, hogy a bérleti idény kez-
detére a szerződéseket megköthessék. A minisztérium, tekintettel a fentebbiekre, 
természetesen nem elégedettségét, hanem mérhetetlen rosszallását fejezte ki a 
történtek fölött.

A minisztérium megütközéssel tapasztalta az igazgatóság „hanyag eljárását” és 
„feltűnő mulasztását”, mivel a versenytárgyalást csak a bérlet lejárta előtt 3 hónap-
pal hirdette meg – ez volt eddig szokásban –, és a lejáró bérletekről nem vezetett 
naprakész jegyzéket. Az  igazgatóságot szigorúan utasították, hogy ezentúl a fele-
lősség terhe mellett vezesse a nyilvántartásokat, mert „az igazgatóság ügykezelésé-
nek megtekintése alkalmával, annak esetleges hiánya a legmagasabb mulasztásnak 
vétetnék, és az ebből kincstárra netán háramló károkért az igazgatóság tétetnék 
felelőssé”.67 Végül megrovásban részesült az igazgatóság azért is, mert az ajánlato-
kat bélyeg nélkül nyújtotta be. „Figyelmeztetik az igazgatóság, hogy az ilyennemű 
mulasztásokból a kincstárra háramló megrövidítésekért a cím vezető főnöke fele-
lőssé tétetik.” Az elutasító magatartás sommázata ez volt: „az ajánlati eredményt 
elfogadni nem lehet, hanem a helyett az igazgatóság kellőleg megrovatván uta-
sítandó, hogy rögtön egy harmadik árverést hirdessen.” Az  újabb árverés esetle-
ges eredménytelensége esetére engedélyezték viszont a személyes alkut. Egyben 
részletes kimutatást kért a minisztérium a rozs pénzben történő átszámításairól, 
valamint utasította, hogy a bérlők javításokhoz kössék a bérleti szerződést. Nem ál-
lapítható meg, hogy a további tárgyalások hogyan végződtek. Tény, hogy 1876-ban 
eladták a mácsai szárazmalmot, és eladásra hirdették meg az isaszegi malmokat és 
az egerszegi vízi és a kisbagi fűrészmalmot is.68 A további években pedig további 
malmokat és épületeket. 

A fenti példa kellően alátámasztja azt is, hogy az új, óbudai igazgatóság sem 
kapott nagyobb önállóságot és a gazdasági tespedés nem jelentette azt, hogy 
nyugalmasabb időszak következik. 1876 tavaszán ismét számvevőszéki vizsgála-
tot folytattak Gödöllőn. Báró Leithner Antal számvevőszéki tanácsos vezetésével 
mindenre kiterjedő tüzetes ellenőrzés vette kezdetét. Az  Állami Számvevőszék 
észrevételeit megküldte a pénzügyminiszternek és Horváth Ferenc kasznárnak 
Gödöllőre. A kasznár összehívta az ispánokat és a tiszti tanácskozás eredményét 
közölte a jószágigazgatóval, aki ennek birtokában elküldte jelentését a pénzügy-
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hogy a különböző ispánságoknál jelentkezett, rovancsoláskor kimutatott többletek 
és más eltérések Polyák László igazgatósági ellenőr hibáiból származnak. Polyák a 
bevételezések és kiadások során ugyanis számos összeadási és kivonási hibát vétett. 
A vizsgálat során a kiküldött biztos a számítási hibákat javította és jelentette, hogy 
a gödöllői ispánságnál még 308 csomó rozs létezik, ami nincs elcsépelve (Horváth 
ispánsága!), mely a rovancsoláskor senkinek nem tűnt fel. Kecskeméthy a tapasz-
talatok alapján számos ésszerű javaslatot tett.64

A bérbeadás előkészületei kudarcot vallottak. A  minisztérium bürokratái 
olyan szerződésmintát dolgoztak ki, amelyet nem volt bérlő, aki azt elfogadhatta 
volna. Az állatállományt válogatás nélkül kellett volna átvenni szabott összegért, 
ugyanez vonatkozott a leltári tárgyakra. Kikötötték, hogy a gazdaságot három-
nyomásos gazdálkodással lehet csak művelni. 1/3 őszi, 1/3 tavaszi és 1/3 fekete-
ugar, amiben zöldtakarmányt termelhet a bérlő. A réteket, legelőket a bérlő nem 
törheti fel. A bérlő kukoricaszárat, takarmányt, szalmát a birtokról nem vihet el, 
ezeket trágyatermelésre kell felhasználnia. Tilos kalászosok után ismét kalászost 
vetni, vagyis a vetésforgót szigorúan be kell tartani stb. Minden épületre tűzbiz-
tosítást kell kötni, az új épületeket is a bérlet lejártakor át kell adni. A hosszú 
korlátozó kikötések közt szerepelt, hogy a vadkárokért a bérlő nem követelhet 
kártérítést, a vadakat semmilyen módon nem riaszthatja el, fegyvert nem tart-
hat, kutyákat csak a majorokban cölöphöz kötve tarthat, szabadon nem, terelő 
kutyaként sem stb.65

A pénzügyminisztériumi felügyelet következő másfél évtizedében egy vegetáló 
gazdaság képét mutatja a koronauradalom. A szigorú takarékosság jegyében folyt 
az állattenyésztés és a mezőgazdasági termelés. Ennek jegyében megszüntették 
a juhászati ispán tisztségét, feladatát is a kasznár vette át. Az 1871-ben Peterdy 
osztálytanácsos által meghatározotthoz képest 32 db-bal csökkentették az igás-
ökrök számát, és 16 fővel a béresekét.66 A gondokat tetézte, hogy az 1870-es évek 
derekán szélsőséges időjárási viszonyok uralkodtak. A  kemény telek sem az ál-
latállománynak, sem a vetéseknek nem kedveztek. Az 1880-as évekre pedig be-
következett a gabonaválság. Mindezekkel együtt a minisztérium nem mondott 
le arról, hogy a jövedelmet mindenképpen növeltetni próbálja. Mindez további 
konfl iktusokat okozott. 

Az első komolyabb konfl iktus 1875 elején keletkezett. Április 24.-ével járt le a 
vízimalmok bérleti szerződése és az igazgatóságnak nem sikerült a minisztérium 
számára elfogadható új alkukat kötni. Ennek egyik oka az volt, hogy a takarékos 
gazdálkodás folytán a malmok állaga meglehetősen leromlott, a másik ok pedig 
az volt, hogy a bérlők rozsban fi zetett bérleti díját ezentúl készpénzben kívánta az 
igazgatóság meghatározni, mivel a bérlők rendkívül rossz minőségű rozsot adtak, 
amit csak a cselédek kommenciójaként lehetett felhasználni. Nem elhanyagolha-
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minisztériumba, majd a pénzügyminiszter a számvevőség elnökének, aki aztán vi-
szontválaszával ismét megkereste a pénzügyminisztert. A vizsgálatból pont egy év 
telt számos akta legyártása során, mire Gajzágó Salamon Széll Kálmán pénzügymi-
niszterhez küldött átiratában a végső következtetéseket levonta és a számvevőszék 
elvárásait közölte a miniszterrel. 

A vizsgálat sarkalatos pontja volt, hogy ellenőrizték az 1871-ben elrendelt nap-
lók vezetését az ispánoknál és a kasznárnál. Ezeket rendben találták. Most nem 
a bevételezésekkel és a kiadásokkal volt gond, hanem a vetésforgókkal. A  kasz-
nárnál talált naplókat összevetették a vetésforgókra vonatkozó 1871-es miniszté-
riumi utasításokkal és felsőbb jóváhagyás nélküli eltérések „észleltettek” az egyes 
tábláknál. A kezelő tisztek nevében is leírja a kasznár, hogy az utasításokat 1872-től 
kezdve lelkiismeretesen betartották, „De minthogy a gazdaságok kezelésénél az 
elemek és a pénzviszonyok határozók, nincs oly gazdaság a földkerekségen, ahol 
egyszer máskor a gazda ne legyen kénytelen egyes táblák bevetésénél a szabály 
alól eltérni.” 69 Érvekkel nyilván nem sikerült a számvevőségi tiszteket meggyőzni, 
azok fafejűségével szemben teszi félre a rutinos gazdatiszt minden alázatosságát. 
Hogy kitörése jogos volt, az a részletezésből pontosan kiderül. Az történt ugyanis, 
hogy a kifagyott őszi vetéseket tavaszival pótolták, a jég által szétvert táblák helyett 
kukoricát vetettek, a férgek által többszöri újravetés után is elpusztított répa he-
lyett pedig más takarmányt. Tették ezt tisztiszéki döntések után az igazgató szóbeli 
hozzájárulásával, azaz sürgősen mentették, amit lehetett, holott ennél fontosabb 
lett volna a rendeletek szigorú betartása, vagyis felterjesztés a jószágigazgatóhoz 
Óbudára, majd onnan a minisztériumhoz, ott pedig előkészítés, majd döntés és 
ugyanez az út vissza. Ami ezen a téren jogos kifogás lehetett, az a kerepesi táblák-
nál fordult elő, ugyanis az előírás 5 lucerna tábla volt, ezzel szemben csak három-
ban termeltek lucernát. Az 5 tábla feltételezte új juhakol megépítését és az állomány 
4500 db-ra emelését, mivel „ezt a zilált pénzviszonyok máig sem engedték meg”, 
kellett a termelést a meglévő igényekhez igazítani. Itt azonban a sürgősség nem 
indokolta a jóváhagyatás elmaradását. Kifogásolták továbbá, hogy a változtatások-
ról nem tájékoztatják a minisztériumi számvevőséget. Erre a jelentés határozottan 
leszögezi, hogy a tisztiszéki jegyzőkönyvek másolatát rendszeresen megküldik. Ott 
pedig annak tartalmával nem törődnek. 

Kifogásolta a vizsgálat, hogy eltérés van az igaerő és a béresek létszámában is, 
holott a leépítést éppen a minisztériumi takarékos elvárás miatt kellett megten-
ni. A következő szőrszálhasogatás a lenyírt gyapjú bevételezését illetően történt. 
A nyírási időszak 4-5 hétig tartott és annak időpontjáról értesülve a minisztériu-
mi számvevőség kiküldött egy ellenőrt. Az ellenőr, a kerületi ispán jelenlétében, 
akinek a birkáit éppen nyírják, a napi mennyiséget leméri, és a megtelt zsákokat 
megszámozva jegyzőkönyvbe vezeti. A  törzsnyáj esetén pedig birkánként végzi 
el ezt a műveletet. Ezután a gyapjú raktárba kerül, majd a nyírási szezon befeje-

69 MOL K 271. XIX.72740/1877.

64

Gödöllő története II/1. [64]

zésével a zsákokat egyezteti a jegyzőkönyvvel, és megtörténik az összes gyapjú 
együttes lemérése és a kasznárnak történő átadása. Ezt vezeti be a kasznár a saját 
naplójába. A számvevőség azt kifogásolta meg, hogy a kasznár a lenyírt gyapjút 
nem veszi át naponta, és ezt nem vezeti be a főnaplóba. Így pedig a két mérés közt 
létrejövő esetleges különbségért nem lehet senkit felelőssé tenni. Ennek kivitele-
zését a tanácskozás teljesen lehetetlennek ítélte, mert ez azt jelentené, hogy a kasz-
nár 5 hétig semmi más teendőt nem láthatna el, ha pedig ezt más terményekre 
is alkalmaznák, sokfelé kellene szakadnia. Nem véletlen, hogy a tárgyaló tisztek 
ismét kemény hangon fogalmaznak: „Alulírottak nézete szerint ily eljárás csak az 
esetben volna kivihető, ha a házilag kezelt gazdaságnál a kezelő tisztnek nem a 
gazdaság szemmel tartása és a jövedelem nagyobbításra való törekvés, hanem a 
külső és jövedelmet előteremtő gazdaság mellőzésével a semmi hasznot sem hozó 
folytonos szobamunka lenne hivatása.” 

Az okfejtéseket a számvevőszék nem fogadta el, mivel változatlanul aggályos-
nak minősítette a két mérés közt létrejöhető eltérés kiküszöbölését. Végül a két 
mérés helyett csak egyet javasol, mégpedig a másodikat. Hogy az ispán dolga 

„könnyebb” legyen, javaslata szerint a naponta leszámozott zsákokat nem kell meg-
mérni, hanem kettős pecséttel ellátni. Az egyik az átadó ispán pecsétje legyen, a 
másik a kasznáré. Ezután a kasznár kiállít egy átvételi elismervényt az ispán szá-
mára. A nyírás befejezésével pedig az érintett ispánok jelenlétében megtörténik a 
zsákok számbavétele és bemérése. A fentiek bővebb magyarázatra nem szorulnak. 
Az már csak megjegyzendő, hogy mind a számvevőszék, mind a minisztérium – 
az előbbinek nem is volt feladata – közömbös maradt azon értesüléssel szemben, 
hogy a vegetálásra kényszerített gazdálkodás során Mácsán és Babaton 1874-ben a 
birkák 22%-a elpusztult. 

A takarékos gazdálkodás áldozata lett a babati tehenészet is. 1876-ban maga 
a jószágigazgató kérte az algaui fajtából álló állomány teljes felszámolásának en-
gedélyezését. Indoklásában szerepelt, hogy megfelelő takarmányozás hiányában 
az állomány elcsenevészesedett, betegségre hajlamos, tartása ráfi zetéses. A  jó-
szágigazgató azt javasolta, hogy az üszőket és borjúkat, a teleltetési költségeket 
kímélendő még az ősszel bocsássák árverésre, a bikákat és teheneket pedig ta-
vasszal. A tehenekre még szükség volt a vadászati szezon idején az udvar tejellá-
tásához. Az előterjesztés szerint a jószágigazgató azt kérte, hogy a befolyt pénzt 
maradéktalanul szürke magyar állomány vásárlására fordíthassa Mezőhegyesről. 
Ezzel biztosítva lenne az igaerő utánpótlás és az állomány olcsóbban lesz tartha-
tó. A  szürke gulyából pedig annyi tehenet fognak istállózni, amennyi a kastély 
tejellátását fedezi. Szinte természetes, hogy a minisztérium ezt a lépést minden 
ellenvetés nélkül támogatta és ebben teljesen szabad kezet adott az igazgatónak.70 
Így festett egy pénzügyi felügyelet alatt álló uradalom korszerűsítése. Egy év sem 
telt el, amikor döntés született a hajdan híres törzsjuhászat felszámolására is. 
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minisztériumba, majd a pénzügyminiszter a számvevőség elnökének, aki aztán vi-
szontválaszával ismét megkereste a pénzügyminisztert. A vizsgálatból pont egy év 
telt számos akta legyártása során, mire Gajzágó Salamon Széll Kálmán pénzügymi-
niszterhez küldött átiratában a végső következtetéseket levonta és a számvevőszék 
elvárásait közölte a miniszterrel. 

A vizsgálat sarkalatos pontja volt, hogy ellenőrizték az 1871-ben elrendelt nap-
lók vezetését az ispánoknál és a kasznárnál. Ezeket rendben találták. Most nem 
a bevételezésekkel és a kiadásokkal volt gond, hanem a vetésforgókkal. A  kasz-
nárnál talált naplókat összevetették a vetésforgókra vonatkozó 1871-es miniszté-
riumi utasításokkal és felsőbb jóváhagyás nélküli eltérések „észleltettek” az egyes 
tábláknál. A kezelő tisztek nevében is leírja a kasznár, hogy az utasításokat 1872-től 
kezdve lelkiismeretesen betartották, „De minthogy a gazdaságok kezelésénél az 
elemek és a pénzviszonyok határozók, nincs oly gazdaság a földkerekségen, ahol 
egyszer máskor a gazda ne legyen kénytelen egyes táblák bevetésénél a szabály 
alól eltérni.” 69 Érvekkel nyilván nem sikerült a számvevőségi tiszteket meggyőzni, 
azok fafejűségével szemben teszi félre a rutinos gazdatiszt minden alázatosságát. 
Hogy kitörése jogos volt, az a részletezésből pontosan kiderül. Az történt ugyanis, 
hogy a kifagyott őszi vetéseket tavaszival pótolták, a jég által szétvert táblák helyett 
kukoricát vetettek, a férgek által többszöri újravetés után is elpusztított répa he-
lyett pedig más takarmányt. Tették ezt tisztiszéki döntések után az igazgató szóbeli 
hozzájárulásával, azaz sürgősen mentették, amit lehetett, holott ennél fontosabb 
lett volna a rendeletek szigorú betartása, vagyis felterjesztés a jószágigazgatóhoz 
Óbudára, majd onnan a minisztériumhoz, ott pedig előkészítés, majd döntés és 
ugyanez az út vissza. Ami ezen a téren jogos kifogás lehetett, az a kerepesi táblák-
nál fordult elő, ugyanis az előírás 5 lucerna tábla volt, ezzel szemben csak három-
ban termeltek lucernát. Az 5 tábla feltételezte új juhakol megépítését és az állomány 
4500 db-ra emelését, mivel „ezt a zilált pénzviszonyok máig sem engedték meg”, 
kellett a termelést a meglévő igényekhez igazítani. Itt azonban a sürgősség nem 
indokolta a jóváhagyatás elmaradását. Kifogásolták továbbá, hogy a változtatások-
ról nem tájékoztatják a minisztériumi számvevőséget. Erre a jelentés határozottan 
leszögezi, hogy a tisztiszéki jegyzőkönyvek másolatát rendszeresen megküldik. Ott 
pedig annak tartalmával nem törődnek. 

Kifogásolta a vizsgálat, hogy eltérés van az igaerő és a béresek létszámában is, 
holott a leépítést éppen a minisztériumi takarékos elvárás miatt kellett megten-
ni. A következő szőrszálhasogatás a lenyírt gyapjú bevételezését illetően történt. 
A nyírási időszak 4-5 hétig tartott és annak időpontjáról értesülve a minisztériu-
mi számvevőség kiküldött egy ellenőrt. Az ellenőr, a kerületi ispán jelenlétében, 
akinek a birkáit éppen nyírják, a napi mennyiséget leméri, és a megtelt zsákokat 
megszámozva jegyzőkönyvbe vezeti. A  törzsnyáj esetén pedig birkánként végzi 
el ezt a műveletet. Ezután a gyapjú raktárba kerül, majd a nyírási szezon befeje-
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ki. Ezeket a kasznári kimutatásokat azonban az igazgató kétségbe vonta, mivel 
kevesellte a tisztek kimutatásában szereplő takarmányok árát – ezek saját termé-
sek voltak – és a gödöllői városi hatóságoktól megkérte a három év piaci árait. Igy 
számolva, valamint kiadásként levonva a nyáj értékének 13 000 Ft-os csökkené-
sét, már 29 856 Ft veszteséget mutatott ki. A  jószágigazgató, aki Gödöllő párti-
nak egyáltalán nem volt mondható, ezzel a körmönfont eljárással tett javaslatot 
az állomány felszámolására. A megoldást illetően a tisztek véleménye megoszlott, 
a kasznár az állomány megtartását javasolta. Csajághy ispán a gazdaságosságot 
szem előtt tartva, azt indítványozta, hogy a nyájat cseréljék le durvább fésűsgyap-
jas Fejér megyei fajtára. Az igazgató ezt a javaslatot tette magáévá. Mivel a nyáj 
együttes értékesítése reménytelennek látszott, levágásra eladás pedig szóba sem 
jöhetett a birkák apró termete miatt, ezért az állomány fokozatos lecserélését hoz-
ta javaslatba. A  gazdaságosabb gyapjútermelés megvalósítása kétséget kizáróan 
az igazgató javaslatai mellett szólt, mivel az igényes, betegségre hajlamosabb nyá-
jat igénytelenebbre, téli szemes takarmányt nem igénylőre kívánta lecserélni, a 
törzsállománynak, ha kisebb létszámban történő fenntartása is, a minisztérium 
feladata lett volna.

Erre az időre már nem csupán a fi nom gyapjút adó juhászat került nehéz hely-
zetbe, hanem általában a juhtartás is, mivel a tengeren túlról egyre nagyobb meny-
nyiségű olcsó gyapjúval árasztották el Európát. Ezután már csak kísérletezések 
történtek a juhászat gazdaságosabb működtetésének érdekében. Zombor környé-
kéről cigája fajtájú juhokat hoztak, ezeket angol húsos juhokkal keresztezték, hogy 
kisigényű, nagytermetű húsos egyedeket nyerjenek. A kísérlet nem vált be, mivel 
az angol juhok a gödöllői klímát nehezen viselték, és a francia vámtételek, ahová a 
juhok kivitele irányult, jelentősen megemelkedtek.72 

A pénzügyminisztérium takarékosságon alapuló működtetése során nem csu-
pán az értékesítési gondok nehezítették a juhtartást, hanem a szűkös tartásból 
eredő viszontagságok is. Fogler, amikor átvette a gazdaságot, tapasztalatairól a 
pénzügyminisztériumnak a juhok állapotáról is beszámolt. Mácsán az istállóról le-
folyó esővíz a trágyadombra, onnan pedig a juhok kútjába folyt, ezért „az ellés alatt 
lévő anyák igen gyengék”. A birkák ugyan kis mértékben, de métellyel fertőzöttek 
voltak. A  babati kerülethez tartozó Egerszegen tartott állományról meg ezt írta: 

„a kétéves ürük, melyekből tavaszig nagyon sok el fog veszni, májuk tele métely-
lyel, melyekről bemetszés alapján meggyőződést szereztem… Isaszegi kerülethez 
tartozó hosszútisztítási majorban a kétéves ürük gyengék és sánták, köhögésben 
és kis mértékben szőrféregben szenvednek.73 Jellemzően a pénzügyi takarékosság 
időszakában fel sem merült, hogy az igen tetemes állatállománnyal rendelkező 
gazdaság állatorvost is foglalkoztasson. 

Az állapotokon Fogler jószágigazgatónak sem sikerült változtatnia. Az 1884-es 
májusi, havi jelentésében a következőket írta: „Nyíréshez hozzáfogtunk, a mutat-

72 Rovara Frigyes: A gödöllői koronauradalom. GV A Gödöllő és Vidéke irodalmi melléklete. 1898. jan. 21. 14–16.
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Az ügy évekig húzódott a végső döntés megszületéséig. A törzsjuhászat lehanyat-
lásának egyik oka a takarékos gazdálkodás jegyében történt takarmánymegvo-
násból, a másik abból következett, hogy a fi nom gyapjúk utáni megkülönböztetett 
kereslet csökkent. A  gyárak korszerűsödésével ugyanis a durvább gyapjúból is 
képesek lettek megfelelő szövetek előállítására, így a több ráfordítással termelt, 
ám jobb minőségű gyapjú piaci értéke lecsökkent. A  minisztérium már 1875-
től kezdve folyamatosan információkat kért a törzsjuhászat jövedelmezőségéről. 
Az ágazat felszámolása a minisztérium számára sem volt egyszerű kérdés, hiszen 
ez volt állami kézben az egyetlen állomány, mely Mária Terézia idejéből veszi 
eredetét. A minisztérium ekkor még elsősorban az állomány létszámának csök-
kentésében és a költségek mérséklési lehetőségében kért információkat. Horváth 
Ferenc kasznár mindenképpen az állomány fenntartását javasolta. Ekkor a juhok 
száma már meghaladta a 600 db-ot. Legfőbb problémának a legelő hiányát jelölte 
meg, mivel a juhokat a korábbi állandó legeltetési területükről, a haraszti erdő-
ségekből kitiltották, miután ez a királyi család kedvelt sétaterülete lett. Bár a téli 
zab takarmányt harmadára csökkentették, és nincs elegendő legelő, az állomány 
egészséges. Funk Gyula juhászati ispán is a törzsjuhászat teljes létszámban történő 
megtartását javasolta. Ezt azzal indokolta, hogy ez a létszám kell ahhoz, hogy a 
kiöregedő és selejtezésre váró kosokat pótolja, ugyanis az egész juhászatban lévő 
3500 anya hágatásához a törzsjuhászat kosait használták. 

A fenti véleményeket megfontolva a jószágigazgató az állomány létszámának 
600 db-ra történő lecsökkentését, további még takarékosabb takarmányozás be-
vezetését javasolta. A jószágigazgató további 1572 Ft megtakarítása érdekében ja-
vasolta továbbá a juhászati ispáni állás megszüntetését. Az ispán helyett a juhászat 
teendőit is a kasznár vette át. A jelentés ugyanakkor már jelzi a későbbi gondokat 
is, mégpedig azt, hogy a fi nomgyapjas juhok iránti kereslet lecsökkent. A tenyész-
kosok eladására kitűzött árveréseken egyetlen kost sem sikerült eladni.71

Az események után két év múlva, a minisztérium további nyomására, a jószág-
igazgató ismét jövedelmezőségi kimutatásokat kért a törzsjuhászatról, ugyanis 
máshoz nem lehetett nyúlni a kiadások csökkentése érdekében. Az igazgató, mint 
már sokadszor, jelentésében előadja, hogy a mezőgazdasági termelést nem lehet 
nagyobb haszonnal folytatni a rendkívül mostoha talajok miatt, amelyek gondos 
munkával és trágyával is csak rozsot teremnek. Említi, hogy a vadak évente a ve-
tésekben és a takarmányos táblákban hihetetlen károkat okoznak. Tudjuk, hogy 
királyi vadászatok céljára tartott és ápolt vadakat a vetésekről még elriasztani sem 
volt szabad. A kiadások csökkentését szolgáló más megoldás nem lévén, az igaz-
gató most már javaslatot terjesztett elő a törzsjuhászat felszámolására. Több szem-
pontot fi gyelembe véve készült jövedelmi kimutatás szerint a nyáj 1873–1876 
között 9043 Ft jövedelmet hozott, ebből a nyáj értékének a csökkenését 7576 Ft-ot 
levonva és 27 126 Ft trágyaértéket hozzáadva az összjövedelem 28 594 Ft-ot tesz 

71 MOL K 271. XIX. 34705/1875.
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fi zetett az uradalom. Mivel az erdészet jövedelmét kevésbé befolyásolta az időjárás, 
a vágásterületek meghatározása után a jövedelem is kiszámíthatóvá vált. 

A fakitermelés évenként meghatározott és jóváhagyott üzemtervek szerint tör-
tént. A terveket Kallina Károly rendező főerdész készítette, ő jelölte ki a vágások 
területét, majd irányította az erdősítési munkálatokat is. 1871-ben az erdészet által 
kezelt területből 15 849 kh volt ténylegesen erdő. A tervezhető vágási terület 246 
kh volt, ez azt jelentette, hogy 65 év elteltével eshet ugyanaz a terület letarolásra. 
Ezzel szemben 1871-ben már 365 kh került vágásra, majd a pénzügyminiszteri el-
várásokra rohamosan rablógazdálkodás vette kezdetét. 1875-re 667 kh erdő kiirtá-
sa került tervbe és 1880-ig évente átlag 478 kh.76 A kiirtott területnek kétharmadát 
kellett volna erdősíteni, ha ezt teljesítették volna, akkor is az erdőterület folyamatos 
csökkenésével kellett volna számolni, ám ezt sem teljesítették. 

A fakitermelés az akkori viszonyok között természetesen kézi szerszámokkal 
történt, amit favágók végeztek. Nem volt könnyebb munka a kitermelt fák moz-
gatása sem, ugyanis a felhalmozást erdei tisztásokon, járható utak mellett kellett 
megtenni, hogy onnan a vevő könnyen el tudja szállíttatni. Ezt a munkát kézi– és 
igaerővel végezték. A kijelölt helyeken a méretre vágott fát fanemenként minősé-
gük alapján osztályozták központi szabványok alapján. Az uralkodó fafajta ezeken 
a területeken a cser és a tölgy volt. A minőségi osztályozás rendje szerint külön 
ölekben tárolták az épület- és szerszámfákat, ez képezett legkisebb mennyiséget és 
értéket. A tűzifának két kategóriája volt, a hasábfa és dorongfa vagy gömbfa, ezek 
zöme a tiszti és kegyúri járandóságok kielégítését szolgálta. Ezután következett a 
gally és a rőzse. Az értékesítés a központi árszabályok szerint történt ölekben vagy 
nagyobb tételekben. Szokásos volt az eladás vágás közben és lábon is árverések 
meghirdetésével. Ezek az árverések azonban csak olyan fanemekre vagy famére-
tekre vonatkoztak, melyekből épületfa nem volt nyerhető. 

Mivel a lakosságnak nem maradt faizási lehetősége, tömegesen jelentek meg 
a gally és rőzse árveréseken is, és rendszeresen rá is ígértek a kért árra. A kiter-
melt fa mennyiségét és minőségét tekintve jelentős különbségek mutatkoznak. 
A legkisebb holdankénti értéket a valkói erdők hozták. A legértékesebb fákat a 
babati gondnokság területén termelték ki a Gödöllő-Bag közti erdőkből és Ke-
repesen. A mácsai gyengébb jövedelmet az is indokolta, hogy ott a kisebb piaci 
értéket képviselő cserfa volt többségben. A cserfát is el lehetett adni haszonnal, 
ezt mutatja a kerepesi példa, ahol cserhántoló műhely működött és a lehántolt 
fakérget is értékesítették. Az ebből nyert 1700 forint több mint a másik három 
erdőgondnokság épületfából származó együttes bevétele. Ráadásul a meghántolt 
fát még tűzifának értékesítették. 

76 PML VI. 205-a. 534/1874., 576/1875., 196/1877., 663/1877.
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kozó eredmény silány, minek oka minden esetben a rossz és kevés legelőben és 
a szűk teleltetésben keresendő. Mint már többször jelentetett, ha a gazdaság az 
erdészettől legelőket nem kap, mind a gulyának, mind a juhászatnak egy részét 
fel kell áldozni, mert a jelenlegi körülmények közt, se nyáron, se télen fenn nem 
tarthatók.” 74 A jelentés beszámol a mostoha időjárási viszonyokról is, mely szerint 
a legelők kiszáradtak, táplálékot nem nyújtanak. 

A sanyarú körülményeket leginkább a felfejlesztett magyar szürke állomány-
ból álló gulya vészelte át. Az igazgató véleménye szerint ez az állomány, ha kellő 
legelőhöz jutna, igen jelentős bevételt hozhatna. Ide jutott az 1871-ben a belterjes 
gazdálkodásra teljes áttérést hirdető minisztériumi elképzelés. Bejezésül még né-
hány tényt idézünk a jószágigazgató említett havi jelentéséből. „Rozsok, különösen 
az isaszegi kerületben a szarvasoktól végtelenül sokat szenvedtek, mert nem ritka, 
hogy 300 darabot is egy falkában látni vetéseinken. Zabok az egész uradalomban 
a nagy szárazság miatt igen sokat szenvedtek, úgy hogy ebből még középtermést 
sem remélhetünk, mert ezekből még ami később lábra kap, a szarvasok le fogják le-
gelni s mint a múlt évben is, némely táblát csak szalmának fognak aratni. Az árpák 
sokat szenvedtek, kukoricák a túlságos szárazság miatt alig voltak megművelhetők, 
a burgonya május hó utolsó negyedében Isaszegen a fagytól szenvedett.” 

A pénzügyminisztériumi felügyelet idején a takarékos gazdálkodás egyre elszo-
morítóbb képével találkozhattunk. A cselédek sanyarú helyzete, melyről Peterdy 
osztálytanácsos is beszámolt, semmit sem változott. Ők az állatállománynál is hát-
rányosabb helyzetbe kerültek. Nem volt értékük. 1879-ben a belügyminiszternek 
kellett átiratban fordulni a pénzügyi kollégájához, hogy a babati cselédházakban 
himlőjárvány tört ki és terjed. Egészségesebb és tágasabb cselédházakat javasolna, 
mivel a hely az uralkodó család egyik kedvenc helye.75

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az erdészetet lényegében nem érintették az átszervezések, az erdőgazdálkodás 
hagyományosan folyt tovább. A  leglényegesebb változás az ágazat fokozatos ön-
állósodásában fi gyelhető meg. Miután az erdők királyi vadászterületté váltak, az 
erdészek felelősségteljes teendője lett a vadak védelme és a korszerű vadgazdálko-
dás. Ez utóbbi tevékenység 1874-től már az újonnan felállított vadászati hivatallal 
karöltve folyt. Ami az erdészetet illeti, a pénzügyi kormányzat itt is fukarkodott a 
beruházásokkal, pedig a számára oly kívánatos nagyobb jövedelmet kevés ráfordí-
tással is növelni lehetett volna. A kitermelt fát nyomban értékesíteni kellett, mivel 
nem voltak az uradalomnak faraktárai, nem folyt fafeldolgozás. Az egerszegi fű-
részmalom bérlő kezén volt, így az építkezésekhez szükséges fa megmunkálásáért 

74 MOL K 271. XIV. 35116/1884.
75 MOL K 271. XX/B. 64862/1871.
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szerepelt Podmaniczky Géza báró is, aki a legértékesebb bagi vadászterületet bérelte, 
amely szarvasokban igen gazdag volt. A báró a szerződésbontás fejében megfelelő 
kárpótlást kért, ami nem volt adható. Nem tudni, hogy a vita milyen egyezséggel 
zárult, de az tény, hogy a báró rendszeres vendége lett a királyi vadászatoknak.78

Az erdőgazdaság jövedelmi viszonyai
2. A gazdaság által viselt terhek (Ft)

NEMEI TERÜLETI MEGOSZLÁSUK
Babat Isaszeg Valkó Mácsa Összes

Bérek 3310 2485 2850 2235 10 880
Ép. karbantartás 250 200 150 120 720
Fásítás 450 504 390 28,8 1372,8
Egyéb 110 120 250 120 600
Földadó 2096 2350 1714,5 1642,3 7803,8
Községi pótadó 429,1 478,2 260,9 201,5 1369,7
Házadó 19,5 9,2 – – 28,7
Erdőhivatal 5496
Kir. vadászat 9221,3
Összes teher 6664,6 6146,4 5615,4 4347,4 37 492
Tiszta jövedelem 20 061 17 398 16 546 6623 48 061

A bevétel növelése érdekében szokás volt a gubacsok összegyűjtése is. Össze-
szedték a lehullott száraz gallyakat, kidőlt odvas fákat is. Ezekből is származhatott 
némi jövedelem. Az 1869-es átvétel után a mácsai kerülethez tartozó Ecskenden 
kőbányát nyitott az erdészet. A bánya az első évben még kevés bevételt adott. Ezzel 
a takarékos gazdálkodással is évi 48 000 Ft-ot tudott csupán befi zetni az erdészet az 
uradalom kasszájába. Mivel összesen 19 020 kh terület volt az erdészet birtokában, 
ez 2,5 Ft holdankénti tiszta jövedelmet jelentett. 1880-tól a gödöllői erdőhivatal 
életében és a koronauradalomhoz tartozó erdők vonatkozásában is gyökeres vál-
tozások következtek be. Ezek a változások nem csupán a pénzügyi felügyelet meg-
szűnéséből következtek, hanem abból is, hogy az 1879. évi XXXI. tc.-kel az akkori 
viszonyokhoz mérten korszerű, rendteremtő, szakszerű erdőtörvény született.79 
Az új törvény gondot fordított arra is, hogy az erdőgazdálkodást képzett és feddhe-
tetlen szakemberek végezzék. A Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz-
térium már 1878-ban szabályozta az erdészeti államvizsgák rendjét. Államvizsgára 
bocsátás feltétele volt a főgimnáziumi vagy főreáliskolai végzettség, a selmecbá-
nyai akadémia elvégzése, feddhetetlen erkölcsi magatartás és két év egybefüggő 
erdészeti gyakorlat.80 Az erdőtörvény megszigorította az altisztek, erdőőrök és a 
segédszemélyzet alkalmazásának feltételeit is. A miniszter már 1882-ben elrendel-

78 PML VI. 205-a. 22/1873.
79 Az erdőtörvénnyel részletesen foglalkozik MAGYAR E. 2002. 319–348. 
80 EL 1878. 309–315. 
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Az erdőgazdaság jövedelmi viszonyai 77

1. fakitermelés során nyert javak nemeik és területük szerinti megoszlása

NEMEK TERÜLET (ISPÁNSÁGOK)
Babat Isaszeg Valkó Mácsa Összes

Irtványföld (kh) 101,25 94,5 88,5 72 356,25
Épületfa (köbláb) 5600 1840 2000 2800 12 240
Hasábfa (öl) 1252 1157 765 942 4116
Gömbfa (öl) 713 694 459 566 2432
Gally 747 464 306 377 1894
Pénzbeli értékben (Ft)
Épületfa 1176 386 420 588 2570
Hasábfa 14 359 1291,5 7507,5 7065 41 223
Gömbfa 7206 6169,2 3816 3396 20 587
Gally 5068 3064 1779 1696,5 1107,5
Cserkéreg 1700 – – – 1700
Összesen 3109,5 2210,5 1322,5 1245,5 79 488
Vágási és szállítási 
költség 

5768,5 5046 3060 4061,5 17 936

Tiszta érték 25 441 1664,5 1062,5 8684 61 552
Esik egy kh-ra 234,5 179,5 118,2 120,6 172,8
Egyéb bevételek forintban
Gubacs 108 80 125 185 498
Széna 280 1200 400 150 2030
Bérletből 225 3000 9098 – 12 423
Legelőkért 672 2300 1976 1602 6550
Kőbánya – – – 350 350
Erdei munkák 450 600 750 350 2150
Összesen 1735 7900 12 449 2637 4001
Mind együtt 2775,5 24 144 22 11,5 11 321 85 553

Az erdészet következő jelentősebb jövedelmet hozó ágazata az irtványföldek bér-
beadásából származott. Erdőirtás után átengedték a területet a gazdászat számára 
legeltetés céljából, magyar holdanként 1 Ft-ért. Az uradalom ezt a területet évekig 
legelőnek használta, majd visszaadta az erdészetnek, helyette mindig újabbakat ka-
pott. A visszakapott területeket az erdészet befásította, de nem mindet, hanem ezek 
egy részét bérbe adta magyar holdanként 5 forintot nyerve. Kisebb mellékjövedel-
met hozott még az erdei tisztásokról nyert széna eladása. A korábban szokásos erdei 
legeltetések az udvari vadászatokkal megszűntek. Sem erdőket, sem erdei tisztásokat 
nem adtak bérbe. Gondot okozott, hogy az uradalom megvételekor több évre szóló 
bérletek voltak érvényben, ezeket fokozatosan fel kellett számolni. A bérlők között 

77 MOL K 271 XX/B. 64862/1871.
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Az előírások szigorú betartását mutatja, hogy egy 1890-ben készült kimutatás 
szerint Valkón az altiszti és segédszemélyzethez tartozók mindegyike vizsgával ren-
delkezett, a babati gondnokságnál pedig két erdőszolgának nem volt még végzettsége. 

A kimutatásból tükröződik, hogy a képesítéssel nem rendelkezők erdőszolga-
ként, kivételes esetben erdőlegényként teljesítették a szolgálatukat. A képesítéssel 
rendelkezők is kellő szolgálati idő után lehettek III. vagy II., I. osztályba sorolt er-
dőlegények, majd utána IV. osztályba sorolt erdőőrök. Egy életpályát kellett szinte 
megtenni, hogy valaki eljusson főerdőőri tisztségig. Viszont az erdőőrök mellett a 
szakképzett erdőlegények és erdőszolgák hasonló feladatokat láttak el. Feladatuk a 
rájuk bízott erdőkerület őrzése és védése volt. Ez vonatkozott magára az erdőre és 
a benne lévő vadakra egyaránt. A mulasztások súlyos fegyelmi következményekkel 
jártak. Kisebb vétségek esetén a büntetés más erdőgondnokságba történő áthelye-
zés volt. Orvlövészekkel vagy fatolvajokkal való együttműködés elbocsátással járt. 
Az altisztek felelőssége és munkája nem volt jelentéktelen, hiszen előfordult, hogy 
1000 kh-nál nagyobb területű erdőért kellett felelniük. Az erdőőrök döntő többsé-
ge az általa felügyelt erdőben lakott erdőőri lakásban. Az erdőszolgák és erdőlegé-
nyek nem csupán munkavégzésben láttak el hasonló feladatot, mint az erdőőrök, 
hanem fi zetésük is megegyezett egy IV. osztályban lévő erdőőrével.86

A főerdőőrök fi zetése viszont az akadémiát elvégző, de szakvizsgát még nem 
tett erdőgyakornokéval volt egyenlő. A  főerdőőrök általában egy távolabbi er-
dő felügyeletét látták el. Főerdőőr teljesített szolgálatot Kerepesen, mely koráb-
ban önálló erdőgondnokság volt, továbbá Zebegényben, Szigetmonostoron. 
Schauschek György I. o. főerdőőr 46 évi szolgálati viszonnyal, 66 évesen állt a szi-
getmonostori erdők élén. 726 kh volt a Szentendrei-szigeten az erdő. Ő elsősorban 
mint vadászati kezelő tevékenykedett az apróvadakban, különösen fácánban gaz-
dag szigeten. Az altisztek közvetlenül az erdőgondnokságot vezető erdészek fel-
ügyelete alá tartoztak, tőlük kapták az utasításokat. Az erdőgondnokok mintegy 
ispánként működtek. A  gondnoksághoz beosztott altisztek, segédszemélyzet és 
munkások munkáját felügyelték, irányították. Közvetlenül irányították a fakiter-
melést, a kitermelt fák osztályozását, országos szabványokban előírt árak szerint 
az értékesítést. Végezték az erdősítési munkákat. Ők fogadták fel a napszámosokat, 
fuvarosokat. Az erdészethez tartozó bérletek, regálék felügyelete mellett köteles-
ségük volt a gondnokság területén lévő épületek állagának megóvása. Ugyancsak 
ők voltak kerületükben a vadgazdálkodás irányítói. Ide tartozott a vadak védelme, 
téli etetése, ivóvíz és só kihelyezése stb. Az  erdőgondnokok a tiszti gyűléseken 
javaslatot tehettek a következő évi tervekre, befásítási területekre, a fásítás mód-
jára. Gondoskodtak a területükön lévő csemetekertek kapáltatásáról, szakszerű 
ápolásáról, öntözéséről. Ők készítették el az évvégi beszámolót és küldték el az er-
dőmesternek csakúgy, mint az időközi kötelező jelentéseiket. Ezt a termékenysé-
get szükségszerűen erdészeti szakvizsgához kötötték. Az évi beszámolókat a tiszti 
gyűléseknek jóvá kellett hagyniuk.

A gondnokságok is önálló irattárral rendelkeztek. 1881-től nőtt meg az er-
dőgondnokságok hatásköre. A  korábbi négyfokozatú felállás (erdőgondnokság 
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te, hogy a fentiek csak akkor alkalmazhatók a jövőben, ha vizsgával rendelkeznek. 
A jelentkezőknek nagykorúaknak kellett lenniük (24. év betöltése), és nem lehettek 
40 évnél idősebbek. A jelölteknek magyarul írni, olvasni tudóknak, testileg és lel-
kileg épeknek kellett lenniük. Az erdőőri vizsga hiányában fölvetteknek kötelezett-
séget kellett vállalniuk a vizsga 3 éven belüli letételére. A rendelkezés szerint a már 
alkalmazásban volt írástudatlanokat, testi fogyatékosokat nyugdíjazni kellett vagy 
kielégítéssel elbocsájtani. Kivételnek számítottak azok, akik idős koruk miatt már 
nem tudják a magyar nyelvet elsajátítani. A miniszter szabályozta a besorolásokat, 
és az ezekhez tartozó béreket is.81 

Az altiszti állomány megoszlása, beosztás, bérezés és őrzési terület szerint 
két erdőgondnokságban 1890-ben

Név Élet-
kor

Szolgálati 
idő Fizetés Felügyelet neve Terület 

kh-ban Képesítés

Babat
Manhalt József 
I. o. főerdőőr 57 23 480 Kerepes 73 van

Novotny Antal 
II. o. főerdőőr 49 23 420 Besnyői faraktár – van

Schweiczer Antal 
II. o. erdőőr 43 14 300 Haraszt 306 van

Linkes Győző 
III. o. erdőőr 38 10 250 Babat felső 793 van

Kovács Albert 
III. o. erdőőr 46 14  250 Kisbag 593 van

Plecker Alfonz 
IV. o. erdőőr 35 7 200 Juharos 680 van

Gavra János 35 7 200 Babat alsó 867 van
Jagicza György
erdőszolga 32 – 200 Kisegítő – nincs

Zsigmond Bálint
erdőszolga 40 – 200 Káptalantól vett erdő 501 nincs

Rajpik János 27 – 180 Vágások és raktár – ideiglenes
Valkó
Heuff el Mihály 
III. o. erdőőr 51 9 250 Ördöngős part+raktár 478 van

Saári János
III. o. erdőőr 48 17 250 Tót Andris part, 30 hányás, 

Cinegevölgy 692 van

Medriczki Nándor
IV. o. erdőőr 31 7 200

Puszta Ligetmonostor, 
Kővágó, Halál Nagyvölgy, 
Gyú

1077 van

Kormány Mihály
I. o. erdőlegény 32 6 200

 Csákó, Bodzás, Siókút, 
Körtvélyes, Abroncsos, 
Szentpálhegy

1885 van

Malecz Antal 
erdőszolga 52 1 200 Tálas völgy, Gyertyános 1039 van

81 PML VI. 205-a. 1059/1882.
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169 kh-at terveztek, 1882-ben 155-öt, 1887-ben pedig 217-et.84 A  vágási terület 
csökkentése mellett jelentősen csökkentette a jövedelmet a kegyúri kötelezettség-
ből származó és az illetményeket képező famennyiség. 
A kötelező terhek közül a legjelentősebb tétel magának a kastélynak a fűtéséhez 
szükséges famennyiség biztosítása volt. Mellette az ottani személyzet is illetmény-
ben részesült. Jelentős volt a gazdászat évi tűzifa és a karbantartásokhoz szükséges 
épületfa szükséglete is.85 A kötelezettségek levonásával megmaradt mennyiség ke-
rülhetett árszabály szerint eladásra. Az eladási feltételek javultak, mivel Mácsán és 
Besnyőn faraktárakat hoztak létre, így a kitermelt fát nem kellett azonnal eladni. 

A besnyői telepek szőlőkarók készítésére is berendezkedtek. 1879-ben már 
50 000 db-ot készítettek, 10 000 db-ot a gazdászat megrendelésére, 40 000-et pedig 
eladásra. Bővítették a kerepesi cserhántoló üzemet is. A  raktározási lehetőségek 
bővítése azért is fontos volt, mert a tűzifa iránti kereslet meglehetősen ingadozott. 
Függött az időjárástól, ugyanis enyhe teleken kevesebbet lehetett eladni és függött 
a kínálattól is. 

Az 1879-re tervezett famennyiség felhasználás szerinti megoszlása
Felhasználás Osztályozás szerinti megoszlásban

Épületfa 
(m3)

Hasáb 
(ür-m3)

Dorong 
(ür-m3)

selejtes 
(ür-m3)

Vékony 
dorong

A kastély fűtésére – 1600 – – –
A kastély személyzete – 186 – – –
Üvegház fűtésére – – 120 – –
A vadászhivatal személy. – 41 52 – –
Kegyúri járandóságokra – 695 86 – –
Erdészek illetményei – 266 280 – –
A gazdászat igénye 133 390 320 434 1545
Összes kötelezettség 133 3178 858 434 1545
Árszabály szerinti el-
adásra 449 7792 5536 1352 480

Eladásra készítettek még Besnyőn 50 000 db szőlőkarót, ebből a gazdászat 
10 000 db-ot igényelt. Továbbá 1300 szekér gallyra és 480 szekér tuskóra és egyéb 
hulladékra számítottak.

Az 1889 januárjában tartott tiszti gyűlésen a budapesti faraktár gondnoka, 
Ocsárd Károly felhozta, hogy az 1888-as év forgalma azért csökkent, mert a nagy 

84 PML VI. 205-a. 664/1880., 1642/1887.
85 PML VI. 205-a. 364/1878.
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– erdőhivatal – jószágigazgatóság – minisztérium) hármassá vált, megszűnt a jó-
szágigazgatóság közbeiktatása és az erdőhivatal pedig lényegében ellenőrző szerv-
vé vált.82 A gondnokságok külső határának megjelölése, kimérése viszont a rendező 
erdész feladata volt, csakúgy, mint a tiszti gyűlésen elfogadott vágási terület ki-
jelölése és kimérése. A rendező erdész feladata hasonló volt az erdősítéseknél is. 
A rendező erdész közvetlenül a minisztérium alá volt rendelve. Az erdőrendezési 
munkát felső utasítás szerint végezte. Hivatali főnökétől, az erdőhivatal vezetőjétől 
személyi és fegyelmi tekintetben független volt. Az erdőgondnokokat ugyanakkor 
a vadászati hivatal is felügyelte a vadgazdálkodás terén. A vadállomány állapotát, 
károsodását stb. az erdő hivatalon keresztül meg kellett küldeniük. Pénzügyi elszá-
molás, utalványozás kérdésében a számvevőség felügyelete alá tartoztak. Az eset-
legesen késedelmes elszámolás esetén a pótlásra az erdőmestertől kaptak utasítást, 
ami azt jelenti, hogy az erdőgondnok közvetlenül az erdőhivatal vezetőjének, az 
erdőmesternek volt alárendelve.

Az erdőhivatal élén álló Kallina Károly erdőmester mintegy jószágigazgatóként 
működött. Munkáját lényegében minden gond nélkül végezhette, nagy tapaszta-
latok és szaktudás birtokában,83 szinte teljesen függetlenül. A tervek, beszámolók 
minisztériumi jóváhagyása szinte mindig természetes volt. A vadászati hivatallal is 
igen jó kapcsolatot épített ki Kallina. Ennek egyik oka, hogy lelkiismeretes mun-
kájában a hivatal sem találhatott kivetnivalót, a másik pedig az volt, hogy a királyi 
vadászatok közös előkészítése és lebonyolítása során szinte baráti kapcsolat alakult 
ki Pettera Huberttel. Kallina Károlyt az erdészetnél és a városban, de az udvari 
vadászatoknál is mindenki tisztelte és szerette. A tiszti gyűléseket vezetve is mér-
téktartó maradt, tiszteletben tartotta a tisztek véleményét, nem kényszerítette rájuk 
a sajátját. Ezeken a gyűléseken részt vett az összes erdész, erdészjelölt, erdészgya-
kornok, számvevőségi tiszt és természetesen Pettera Hubert, aki nem avatkozott 
bele a döntésekbe.

1880-ban a visegrádi erdőhivatal megszűnt, és szintén kivonva az óbudai jó-
szágigazgatóság fennhatósága alól az ottani három erdőgondnokságot: a buda-
keszit, a visegrádit és a nagymarosit, a gödöllői erdőhivatal alá rendelték. Ezzel 
a királyi vadászterület jelentősen bővült. Az erdőhivatal felügyelete alá került az 
óbudai faraktár-gondnokság is, amelynek feladatát a kitermelt famennyiség tárolá-
sa és értékesítése képezte. Az erdészet legfőbb jövedelemforrása továbbra is a faki-
termelés volt. A becsatolt három erdőgondnokság területével a jövedelem azonban 
lényegesen nem nőhetett, mivel az 1870-es évek rablógazdálkodásából származó 
károkat fel kellett számolni. Lényegesen lecsökkent a vágások területe, és pótolni 
kellett az elmaradt, ám költséges erdősítéseket. 1881-ben az eredeti négy gödöllői 
erdőgondnokság területén az 1875-ös 667 kh-os vágási területhez képest már csak 

82 BEDŐ A. 1882.
83 Mindez annak is köszönhető volt, hogy a minisztériumi felügyeletet egy kiváló szakember, az erdők atyjának 

nevezett Bedő Albert látta el.
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Fatermelés 1887-ben 88

Erdő-gond-
nokságok
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Babat 40,93 44,83 241,6 2561 1831 381 – 323 – – – – 3749

Budakeszi 48 48 85,2 3283 788 310 557 1563 – 2294 – 1147 5522

Mácsa 47,4 41,6 34,7 3079 1969 697 572 173 – – – – 4489

Nagymaros 68 80,93 – 2171 1184 1067 1258 647 – – – – 4173,44

Isaszeg 26,3 108 64 3602 1460 784 – 210 – – – – 4279

Valkó 23,01 23,01 70 3734 131 252 – 323 – – – – 4692

Visegrád 110,9 89,77 352,6 4280 2065 1565 1696 1263 – 450 6 228 7324,45

Összesen 364,54 436,14 848,4 22 710 9610 5056 4083 4451 – 2744 6 1375 34 238,89*

* 1882-höz képest az űrméter m3-re való átszámításához magasabb kulcsokat használtak

Az egy erdőgondnokságon belüli eltéréseket jól mutatja, hogy például Buda-
keszin 1882-ben az értékesebb tűzifából (hasáb + vastag dorong) 161,4 űrméter 
esett 1 kh-ra, míg 1887-ben csak 84,8 űrméter. A két vágási eredményből is kitűnik 
azonban, hogy a mácsai erdőgondnoksághoz tartozó erdők biztosították a legjobb 
hozamot, 1882-ben 154,6, 1887-ben pedig 121,3 űrméter értékes tűzifát raktároz-
hattak 1 kh-ról. Mácsán az uralkodó fafajta a cser volt, és több fatermést biztosí-
tott, ám az árszabály szerinti ára alacsonyabb volt, mint a tölgyé. Ezt a hátrányt 
a nagyobb mennyiség bőven pótolta, különösen, ha az adatokat a leggyengébb, 
futóhomokos területen fekvő isaszegi erdőkkel vetjük össze, amelyek az összes 
gondnokságok közül a legkisebb famennyiséget produkálták, átlag 47 űrmétert. 
Az összes nyert famennyiséget m3-be átszámítva, Isaszegen csak 32,9, ill. 39,6 m3 
fát adott 1 kh erdő irtása. Mácsán ezek a számok 105,6, ill. 107,9 m3 voltak. Gyen-
gébb erdőnek volt még minősíthető a nagymarosi. Mácsa mellett a babati, valkói 
és a Budakeszihez tartozó erdők adtak még az átlagnál nagyobb famennyiséget. 
Épületfa mennyiségben Babat állt az élen, ennek az is oka lehetett, hogy a korona-
uradalom épületfa szükséglete és dinamikusan növekvő mezővárosi építkezések 
révén a besnyői faraktárból nem volt gond az épületfa értékesítése. 

Az eladásra szánt famennyiséget gyarapították a vágási területeken kívüli er-
dőkben összegyűjtött gallyakkal, odvas fákkal, kitermelt tuskókkal (vékony dorong, 
rőzse, hulladék fa). Ezek mennyisége m3-be átszámolva 1882-ben 2098, 1887-ben 
1375 volt. Összeszedésük nem csupán jövedelem-gyarapítási célokat szolgált, ha-

88 Uo.
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kereskedő cégek most adtak túl olcsóbb áron a felhalmozott készleteiken, a ké-
nyelmes fővárosi lakosság pedig többnyire házaló ügynököktől vásárolt, a kisebb 
erdőhivatalok pedig a Duna partjainál. A  fi loxéra pusztításai lecsökkentették a 
szőlőkaró iránti igényt, sőt a szőlőbirtokosok egész télen a kipusztult szőlőtőkével 
fűtöttek. A faraktár 1888-ban 20 028 űrméter tűzifát vételezett be, és csak 14 037-et 
tudott eladni. Raktáron maradt 5991 űrméter. Budakeszin is raktáron maradt 2018 
űrméter tűzifa és 1704 űrméter rőzse összesen 8580 Ft értékben. Mácsán 12 000, 
Visegrádon pedig 2117 Ft értékű tűzifa várt még eladásra.86

A raktáron maradt készletek összértéke 37 199 Ft volt, ez a tervezett bevétel – 
69 006 Ft – több mint felét tette ki, a tényleges bevétel mégis 47 132 Ft-ra rúgott. 
Ennek oka, hogy Babaton 2219, Isaszegen 2342, Valkón 1088 és Visegrádon 4018 
Ft-tal több jövedelmet lehetett realizálni a tervezettnél. Az értékesítés során első-
sorban a rőzse, gally, hulladékfa volt legkönnyebben eladható, a szegényebb rétegek 
ezt tudták megvenni. Utána az épület- és műszerfa következett. Mennyiségre ebből 
volt a legkevesebb, 1882-ben a termelt összmennyiségnek 3,7, 1887-ben pedig csak 
2,5 %-át tette ki. Az eladásra kerülő famennyiség zöme tűzifa volt (hasáb, dorong 
vagy ahogy még nevezték: gömbfa). Az erdőirtások sorra kerülő területe és fekvése 
is meghatározta a nyerhető famennyiséget és annak minőségét. 

Fatermelés 1882-ben 87
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Babat 62,25 65 426 3599 225 49 2672 140 140 25 83 32 3572

Budakeszi 105,75 82 120 11 000 1337 860 1027 2747 – 909 181 5107

Mácsa 37,34 37,34 57 3572 2196 800 735 510 – 130 8 28 3966

Nagymaros 67 67 37 4627 2184 1404 655 669 – – 4796

Isaszeg 57,5 57,5 96 1641 1071 552 – 301 – – 227 67 1960

Valkó 108 63 246 2474 752 124 1660 1158 2528 1469 1022 1610 4495

Visegrád 70,5 91,1 94 4248 1740 1386 1305 1132 – – 600 180 4863

Összesen 508,46 463 1076 32 061 9505 5175 8054 6657 2528 2533 1940 2098 28 759

86 MOL K 184. 25-4404/1889.
87 PML VI. 205-a. 1842/1882., 1642/1887.
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óvni a területet. 1888-ban a szigeten már 11,5 kh-at műveltek csemetekertként. Eb-
ben az évben elvetettek 3 kg erdeifenyő, 5 kg feketefenyő, 30 kg kőris, 4 kg platán, 
3 kg gledícsia és 100 kg akácfa magot. Tölgymakkból 2, szelíd- gesztenyéből 0,7, 
eperfamagból 0,5 hektolitert. A csemetekertből kiszolgáltattak 145 000 akáccseme-
tét, 17 000 feketefenyőt, 66 000 erdeifenyőt, 6000 bálványfát és 1000 db diófát. 

Az erdőtörvény alapján a szigetmonostori területeken és a nagymarosi erdő-
gondnokság területén kialakított véderdőkben (az erdőterület 5,9 %-án kellett véd-
erdőket biztosítani), melyeket az erdőhivatal központi erdésze felügyelt, 10 kh-t 
csermakkal vetettek be. Elültettek 11 510 db fűzfavesszőt, 10 000 db akácot, 1000 
gledícsiát, 1000 gimnodatust, 1000 db szederfát, 390 platánt, 2465 erdeifenyőt, 
7000 feketefenyőt. Összesen 23 kh-t erdősítettek. Saját szükségletre felhasználtak 
119 000 db feketefenyőt, kopár területek fásítására 40 000-et és 400 db szelídgesz-
tenyét. Társgondnokságoknak átadtak 20 000 db feketefenyőt. A begyűjtött szelíd- 
gesztenyéből a lippai erdőhivatalnak 5, az apatininak 1 hl-t adtak át. A Vadászati és 
Erdőőri Szakiskolának, a Királyhalmi Erdőőri Szakiskolának 1-1 hl-t, a berszászkai 
erdőgondnokságnak pedig 1,5 hl-t adtak ki. 1 hl-t saját szükségletre bevermeltek.90 
A csemetekertekből történő kiültetés a csemeték 2-4 éves korában történt. Akác 
esetében a 2 éves kor már megfelelő volt, más csemeték esetén kívánatosabb volt a 
3-4 éves állapot megvárása. A csemetéket 2 x 2 méterre ültették egymástól, a mak-
kot pedig 1 x 1 méterre vetették el tányérokba. Különösen a több évig csemetekert-
ben lévő magoncokat időközben a gyorsabb fejlődésük érdekében át kellett ültetni, 
így a csemetekertek gondozása nem kis munkát igényelt. 

Az „ertések”, ahogy akkor az erdősítést nevezték, gyakorta komoly pótlásra is 
szorultak, csakúgy, mint a csemetekertek. Ennek igazolására álljon itt Krause Géza 
erdésznek, a babati kerület gondnokának az 1888-as évről elmondott beszámolója: 

„A makkból kelt csemeték a silány homoktalajban a rendkívül forró tavasz és az 
ez időben beállott 3 napos dér folytán nagy részben tönkrementek. A kiültetett 3 
éves erőteljes csemeték pedig a 3-4, sőt hat hétig tartott 32-36 fokos melegben, bár 
szépen kihajtottak kétharmad részben tönkrementek.” 91 Az isaszegi kerületben a 
szintén homokos talaj mellett az „ertésekre” a fő veszélyt a vadak jelentették. Egyes 
területeket teljesen lerágtak, ezeket visszametszéssel csak részben lehetett orvosol-
ni. Összesen 31 kh akácültetvényt rágtak le a vadak. A költséges bekerítési munká-
latokat is csak ott lehetett alkalmazni, ahol ez a vadászat érdekeibe nem ütközött és 
nem keresztezte a vadak járásának szokásos útvonalát. Vagyis a koronauradalom 
erdőségeinek korlátlan ura őfelsége, a vad volt. A vadak kártétele ellen az út menti 
fákat is rendszeresen védeni kellett, nádkévékkel vették körül azokat, a nádat pedig 
meg kellett ehhez vásárolni. Az  erdősítések során divatfává vált az akác, melyet 
útmenti díszfaként és parkokba is ültettek, de az erdősítések során is a legtöbb 
csemetét akácból ültettek el, 1880-ban 150 000 db-ot.92 Az akác után igen jelentős 

90 MOL K 184. 25-4404/1889.
91 Uo.
92 PML VI. 205-a. 89/1880.
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nem a királyi vadászterületeken tisztán kellett tartani az erdőket. Biztosítani kellett 
az erdők átjárhatóságát is, ezért az aljnövényzet sem burjánozhatott kedve szerint. 
Az utóbbi nem elsősorban a vadászok érdekében történt, hanem azt a célt szolgál-
ta, hogy a felfogadott hajtók mozogni tudjanak és a felhajtott vad sem ütközzön 
akadályba a puska elé történő tereléskor. Tisztán kellett tartani az erdei utakat a fa 
elszállítása és a vadászok kényelmes kocsin történő érkezése érdekében is. Különös-
képpen kellett gondoskodni az uralkodó kedvenc útvonalainak karbantartásáról. 

Míg az erdőkben ezek a munkálatok némi jövedelmet is biztosítottak, addig 
a kastélyhoz közeli erdőrészekben kimondottan kiadásokat jelentettek az erdészet 
számára. Ilyen terület volt a babati erdőgondnoksághoz tartozó, a kastélyhoz kö-
zel eső haraszti erdőrész, mely a királyi család kedvelt sétáló és lovagló helyévé 
vált. Az erdőhivatal kötelessége volt a kastélyhoz csatolt 120 holdas park ápolása 
és gondozása, a sétányok rendben tartása, az állomáshoz, Besnyőre, Babatra, Fácá-
nosba vezető utak melletti fasorok ápolása. A kastély és a mezőváros között vezető 
országút két oldalán levő fasorok és parkosított területek hasonlóan az erdészet 
gondjaira voltak bízva. Ezeknek a feladatoknak a következtében az erdészet a kitört 
és kiszáradt fák pótlására 1880-ban 750 db 3-4 éves és 3500 db 2 éves akácfát, 280 
db nyárfát, 500 erdei fenyőt, 2000 db fekete fenyőt, 200 szilt, 100 kőrist, 80 hársat 
és díszbokrokat ültetett ki a fenti területekre.89

Az erdőirtásokkal párhuzamosan az erdészet első számú teendője volt az évről 
évre kidolgozott üzemtervek szerinti erdősítések végrehajtása. Az 1870-es évekre 
jellemző takarékosság okán 1880-ra Babaton 84 kh 600 négyszögöl, Isaszegen 629 
(!) kh, Valkón 450 kh és Szigetmonostoron, az évi 6-7 kh erdőirtással szemben már 
több mint 106 kh-on maradt el az erdősítés. Az erdősítésre váró területek évről 
évre növekedtek. Ezen a helyzeten is az 1879-es törvény javított, de az elmaradá-
sok pótlását csak lassan lehetett megvalósítani, mivel az alapvetően saját erőből 
történt. Az adottságok különbözőek voltak. A magról történő erdősítések feltételei 
csak részben voltak adottak, mivel a következő évi vetések területét meghatároz-
ta a makktermés mennyisége is. A  tölgy- és csermakkot részben az erdősítendő 
területre vetették el, részben pedig csemetekertekbe. Az akác- és fenyőmagvakat 
mindig csemetekertekben vetették el és a csemetéket csak később ültették ki. Szinte 
minden erdőgondnokság területén tartottak fenn csemetekerteket. Az ide elvetett 
magvakból sarjadó csemetéket gondozni, kapálni, időnként öntözni is kellett, to-
vábbá óvni kellett a vadaktól. A kiültetett csemeték is hasonló gondozást kívántak. 
Az erdőgondnokságok ezeknek a költségét részben meg tudták takarítani azáltal, 
hogy a csemetesorok közét kiadták mezőgazdasági termelés céljára. A köztes nö-
vényt termelők pedig a csemetéket is kötelesek voltak kapálni. Ezt a munkát csak 
felügyelni kellett. A köztes növények termelésének további előnye is volt: az árnyé-
kolás, ami különösen a fenyőknél volt fontos. Csemetenevelésre legalkalmasabb 
hely a Szentendrei-sziget volt, ahol nagyobb vadak nem éltek, csak nyulaktól kellett 

89 PML VI. 205-a.89/1880.
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számát és minőségét. Az erdőhivatal volt tulajdonképpen a vadállomány közvetlen 
gazdája, ami nem csupán a vadak védelmét, azok szabad mozgásának biztosítását 
jelentette, hanem szabályos vadgazdálkodást igényelt, hogy az utánpótlás bizto-
sítva legyen, és a vadak sem télen, sem nyáron semmiben ne szenvedjenek hiányt. 
A gyenge táplálkozás és a hideg tél ugyanis hátrányosan befolyásolta az agancsok 
növekedését. Nagy gondosságot igényelt a szeptemberi szarvasbőgések időszaka, 
melyhez a teljes nyugalom biztosítása szolgálta a következő évi nagyobb szaporu-
lat biztosítását is. A szakszerű gondoskodás bizonyítására álljon itt Kallina Károly 
erdőmester néhány tudósításának részlete. 1874–1875. teléről ezt írja: „A hosszan 
tartott kemény tél és folytonos havazások, melyek még márciusban is borították 
bérceinket, a híres gödöllői agancsárok kifejlődésére igen hátrányosan hatottak, 
ennél fogva a cs. és kir. udvari vadászati hivatalnak előterjesztése következtében 
legmagasabb helyen elhatároztatott, miszerint ezévben a lelövés csak a csapos és 
tíz ágon aluli agancsárokra terjedhet ki, az erős agancsárok azonban háborítatla-
nul hagyandók az örömnapok mámora élvezetében.” 93 A  bőséget mutatja, hogy 
az 1875-ös idényben Őfelsége 73 és Rudolf trónörökös pedig 29 db szarvast ejtett 
el. Az 1884–1885. teléről szóló tudósítás: „legyen szabad megemlékeznem az idei 
nagy havazásokról és hófúvásokról, melyek a hasznos vadállományban oly nagy 
kárt okoztak. Az  erdőségeinkben fekvő egy méter magas jeges hóréteg nagy és 
hasznos vadállományunk fenntartására semmi esetre sem maradhatott káros be-
folyás nélkül. Csak most bizonyult be, mily helyes és üdvös eszme volt 1880-ban az 
ezen erdőhivatali kerületben alkalmazott nádfedelű általános vadetető jászlok és 
sózóhelyek (Schütten) felállítása. A vad, ösztöne által vezettetve, már az első nagy 
havazás idejében felkereste nyáron át takarmánnyal ellátott jászlakat. Nemcsak az 
életfenntartásra szükséges takarmányt találta itt meg, hanem a hófúvások ellen is 
menhelyet kereshetett. (Vagyis az etetés és az odaszoktatás már nyáron elkezdődött 

– F. J.) Egy-egy jászolnál rendesen 80-100 darabból álló falka csoportosult össze, s 
e menedékhelyet aztán nem is hagyta el, csak arra a rövid időre, mialatt a jászol 
takarmánnyal újból elláttatott. 

Hogy a nyár alatt összegyűjtött takarmány az idén gyorsan elfogyott, azt talán 
szükségtelen felemlíteni. Az  udvari vadászati hivatal kényszerítve volt új takar-
mányt beszerezni és a jászlokat újra megtölteni, természetesen nagy költséggel és 
bajjal, mert a nagy hó miatt a fuvarozás fárasztó és nehezen kivihető volt. A tapasz-
talat mindenesetre azt mutatta, hogy a mostan 15-20 métermázsa szénára berende-
zett etető jászlak rendkívüli téli viszonyok között nem elégségesek, s a jövőre nézve 
szükséges lesz ezeket megnagyobbítani, és több takarmánnyal ellátni, mert csak 
így valósulhatnak meg az itteni vadállományhoz és a sikeres vadászatokhoz kötött 
remények. Ahol a vadtenyésztés és vadfenntartás ezen első és lényeges feltételt el-
mulasztott, vajmi kevés alkalmat találhat a szenvedélyes vadász arra, hogy terítékre 
hozott vadat vezethessen be díszesen kiállított vadásznaplójába.94

93 EL 1876. 647. 
94 EL 1886. 239–240.

81

Gödöllő története II/1. [81]

terület jutott a Gödöllő környéki erdőkben a fenyőknek. Az is egyértelmű, hogy 
a tölgyeseket cserfák telepítésével pótolták elsősorban. A 31 200 cserfa elültetése 
mellett csak 75 hl tölgymakkot vetettek el a 164 hl csermakkal szemben, a jobb 
fahozam érdekében. Az akác gyors növekedése és szárazságot tűrő tulajdonsága 
miatt is egyre kedveltebb lett. Az akác- és fenyőmagvakat általában vásárolta az er-
dészet, míg a makkot begyűjtötték. Nem kis munkát igényelt. 1888-ban pl. a buda-
keszi gondnokság területén 259 hl makkot gyűjtöttek össze. A begyűjtött makkot 
közvetlenül elvermelték, érlelték a tavaszi elvetésig. 

Elsősorban utak mentén történő fásításhoz igen jelentős mennyiségű eperfát ne-
veltek a csemetekertekben. A szigetmonostori faiskolában pedig az erdészet céljaira 
és eladásra is gyümölcsfákat neveltek. Az  oltványokat elsősorban a babati gond-
nokság területén ültették el Gödöllő parkjaiban és az utak szegélyezéseként, 1880-
ban 810 db-ot. Az 1889-es tiszti gyűlésen Kallina erdőmester engedélyezte, hogy az 
erdőgondnokok saját kertjeikbe ingyenesen kérhetnek Szigetmonostorról alma- és 
körtefát, csak a csomagolási és szállítási költséget kell az erdőtiszteknek kifi zetni. 
A hét erdőgondnok nyomban igényelt együttesen 260 almát és 280 db körtét. 

Végezetül a források ismeretében megállapítható, hogy a gödöllői erdőhivatal 
területén szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretes munkával látták el a szükséges fel-
adatokat. Mindez még nyilván számos más erdőhivatalról is elmondható, a gö-
döllőit az a tény teszi kivételessé, hogy itt országosan egyedülálló feladatot kellett 
legfontosabb teendőként ellátni, az udvari vadászatok maradéktalan kiszolgálását. 
Gondoskodni kellett az uralkodó és kíséretének maximális kényelméről. Amíg az 
erdőgazdálkodásból ezekben az években jövedelem is származott, addig a vad-
gazdálkodás kizárólag kiadásokkal terhelte az erdőhivatalt. Nem kis kiadásokkal, 
mivel a koronázási ajándéknak számító vadászterület vadakban gazdag volt, talán 
legideálisabb az uralkodó számára.

VADGAZDÁLKODÁS, KIRÁLYI VADÁSZATOK

Szerencsésnek volt mondható, hogy a Grassalkovichok kihalása után nem volt a 
birtoknak Gödöllőn lakó földesura. Nem voltak fényes főúri vadászatok, és közben 
csak kis erdőrészek voltak vadászati bérleményben. Ez azt jelentette, hogy a vadak 
szabadon szaporodhattak, és az állományt kevés kár érte az erdőkben. A települések 
határaiban, szántóterületeken gyakrabban voltak vadászatok, ezért az apróvadak 
(nyúl, fácán, fogoly) kevésbé szaporodtak el. Az erdőkben az uralkodó vad a szarvas 
volt és lett a vadászatok első számú zsákmánya. Őz viszonylag kevés volt, vaddisznó 
csak az 1870-es években kezdett meghonosodni. A közbeiktatott rókavadászatok is 
rendre sikerélményt hozhattak a vadászoknak. A kevés apróvad miatt sem kellett 
szégyenkezni, mivel a szigetmonostori vadászterület ezekben bővelkedett. 

A királyi vadászatokra is vonatkoztak a vadászati törvények. Korábban az erdő-
hivatal, majd a vadászati hivatallal közösen ugyanő határozta meg a kilőhető vadak 
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vételkor. Az első példányok 1874-ben jelentek meg, a Mátra felől érkezve. Közü-
lük évente 1-2 db kifejlett vadkant lőttek csak ki Őfelsége kedvéért. A szaporodás 
lehetővé tette, hogy 1885-ben 6, 1887-en 9, 1889-ben 24 kerülhetett terítékre. 
Ez a szám 1894-re 74 db-ra emelkedhetett a szakszerű, kímélő vadászat folytán.96

A vadászatok terítéke 97

Vadak Évek
1887 1888 1889 1890 Évi átlag

1. „Hasznos” vadak:
szarvas (bika) 89 90 76 49 73
szarvas (tehén) 161 152 110 141 131
őzbak 45* 54 106 130 80
vaddisznó 9 11 24 52 74
nyúl 1233 1974 3829 4205 6699
üregi nyúl 388 428 309 450 499
fácán 498 1103 1557 2036 2289
fogoly 1381 578 1256 3025 1978
szalonka 48 55 74 64 187
vadruca 54 76 46 86 101
vadpulyka ? ? 2 4 ?
egyéb hasznos 73 30 22 152 74
2. „Kártékony” vadak:
vidra 2 1 2 2 1
róka 158 141 147 138 232
borz 12 7 23 23 29
vadmacska 8 4 17 15 27
nyest 2 1 4 1 5
görény 37 32 42 47 86
menyét 51 107 132 176 482
sün 71 86 80 57 192
egyéb szőrmés 289 403 ? 621 1245
sas 9 9 5 3 16
karvaly 239 204 388 215 179
vércse ? ? ? 380 406
bagoly 98 98 156 ? ?
sólyom 152 309 188 168 ?
kánya+szarka ? ? 162 2212 1847
egyéb szárnyas 1207 1159 986 224 472

* + szerepel 12 db suta

96 Az adatok Kallina Károlynak az Erdészeti Lapokban rendszeresen megjelent tudósításaiból származnak. 
A vadászatokról szól még RIPKA F. 1896. 442–443. 

97 EL-ben megjelent tudósítások alapján.
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A vadakra a legkeményebb megpróbáltatást 1887–1888. tele jelentette. A hó 
már decemberben 1,2 magasságú volt süvítő szelekkel, hideg idővel, mindezek 

„bizonyára mindenkinek eszébe juttatták az erdők szegény lakóinak siralmas sor-
sát. – írta Kallina – Az éhségtől kínzott vad ilyen időben múlhatatlanul elpusztul, 
ha az érző ember, a gondozó vadász oltalmába nem veszi és nem gondoskodik 
róla.” A  meglévő vadetetők számát megötszörözték. A  kirakott széna mellé fa-
gyöngyöt szedtek le fákról, nyárfákat és füzeket döntöttek le, hogy az elcsigázott 
vadak, ha az etetőkhöz nem tudnak eljutni is, táplálékot találjanak. A szárnyasok-
nak hótól tisztított helyekre búzát és kukoricát szórtak ki. Sík területeken gallyak-
ból védett helyeket alakítottak ki etetőként, egyben a ragadozóktól is védve őket. 
Azonban minden lelkiismeretes igyekezet ellenére óriási volt a pusztulás, ennek 
következtében 31 db szarvas, 121 őz és 1200 nyúl tetemét szolgáltatták be a vadá-
szati hivatalhoz.95 

Tetézte a bajt, hogy az 1883-as vadászati törvény a belső telkeket, szérűs kerte-
ket és szőlőket a vadászati területekből kiiktatta. Ebből a települések és a lakosság 
azt a következtetést vonta le, hogy az odamenekülő, valamint az éhség elől odahú-
zódó vad az övéké, így maga a lakosság is a vadak pusztítójaként lépett fel. 

A fenti viszontagságok ellenére, Pettera Hubert fővadász és Kallina Károly pél-
dás együttműködésének eredményeként, a rendszeres vadászatok mellett a vad-
állomány szépen gyarapodott. Mindig tudták, hogy melyik vadat kell kímélni és 
melyikből lehet többet kilőni. Sokáig kímélni kellett az igen kevés őzállományt. 
1875-ben csak 4-et, 1882-ben már 32-őt lőttek, 1887-ben pedig már 45 került pus-
kavégre. Az  állomány szaporítása érdekében 1880-ban Csehországból fácánokat 
és foglyokat telepítettek. A kíméletes vadászatok eredményeként az apróvadak is 
meglehetősen elszaporodtak a koronauradalom területén. Míg 1879-ben is a kilőtt 
339 fogolyból csak 31 esett a Gödöllő környéki erdőkre, 1887-ben már összesen 
1381 db-ot lőttek, 1894-ben pedig már 2978-at. Fácánból 1879-ben 262-t, ebből 
gödöllői zsákmány 35 volt. 1889-ben már az összes elejtett fácán 1557 db volt. 
Nyúlból 1876-ban 374 db-ot ejtettek el, ebből Gödöllőre 130 esett, 1885-ben a le-
lőtt nyulak száma már 1593, 1894-ben pedig 6699 volt. 1882-ben 4 db lapint (üregi 
nyúl) engedtek el a gödöllői erdőben, és igen gyorsan elszaporodott az igen kárté-
kony rágcsáló. 1885-ben már 794 db-ot lőttek belőle. A további években is 400 db 
körül volt a zsákmány. Az 1880-as években vadpulykákat hozattak Indonéziából, 
ezek lassan szaporodtak a haraszti erdőkben, évi 4-5 db volt általában a zsákmány, 
1894-ben viszont már 29. Kímélésben részesültek a ragadozók közül is a rókák,- a 
kedvelt rókavadászatok ellenére is – valamint a vadmacskák. Az apróvadak szapo-
rodása nekik is kedvezett, rókából 1875-ben 25 db-ot ejtettek el, 1879-ben 46-ot, 
1887-ben már 158-at és 1894-ben pedig 232-őt. Vadmacskákból évekig 2-3 db volt 
a zsákmány 1889-re ez 17, 1894-re pedig 27 db-ra nőtt.

A nagyvadak közül a vaddisznó nem volt honos az uradalom erdeiben az át-

95 EL 1888. 360–361. 
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A király és a vendégek által elejtett 
vadakat különböző színű szalagok-
kal jelölik meg. A királynénak zöld 
szalag volt a színe, a bajor herceg-
nek zöld zsinór, a toszkánai herceg-
nek pedig kék szalag stb.98  

A királyi vadászatok első számú 
szereplője természetesen Ferenc 
József volt, hiszen azok az ő ked-
vére történtek. A vadászatok során 
a király mellett két további vadász 
állt, akik felváltva adták a kezébe a 
töltött fegyvereket, nem véletlen, hogy mindig ő ejtette el a legtöbb vadat. Az ural-
kodót mindezek ellenére igen jó vadásznak tartották, aki pontosan be tudta mérni 
a vad távolságát, és pontosan célzott. Az  általa lelőtt vadakat maga is számolta, 
és nem tűrte volna el, hogy nem általa lelőtt példányokat is neki tulajdonítsanak. 
Az  uralkodó után az ő közvetlen vendégei következtek, fi a, Rudolf trónörökös, 
Lipót (Ferenc József veje) és Lajos bajor hercegek, Ferdinánd toszkánai nagyherceg 
és más külföldi meghívottak. Rendszeresen, szinte hivatalból itt volt herceg 
Hohenlohe és báró Nopcsa főudvarmester, báró Walterskirchen, gróf Festetics, 
báró Verzebe, báró Sponner, őfelsége hadsegédei, báró Mondel és Latour tábor-
nok, Wiederhoff er udvari tanácsos, Waldersee bárónő, báró Fejérváry Géza, 
Lichtenstein főherceg, Paár gróf fő-
hadsegéd stb. A  környékbéli arisz-
tokrácia képviseletében rendszeres 
vadászvendég volt báró Podma-
niczky Géza, időnként képviseltet-
te magát a Ráday család. Hivatalból 
volt jelen a várkapitány, a vadászati 
hivatal és az erdőhivatal tisztikara, 
és ha volt ilyen a jószágigazgató. 
Gödöllőt általában a főszolgabíró 
és Polner Lajos és Garán Dániel 
ügyvédek képviselték.  

Az 1879-es vadászatról szóló tudósítás számol be egyedül arról, hogy rang 
szerint ki mit lőtt, vagyis mit lőhetett. A  király 12 erősagancsú szarvasbikát és 
14 szarvastehenet lőtt. Rudolf trónörökös, aki szintén jó vadász hírében állt, 14 
erősagancsú, 15 közepes és kettő csapos agancsút, továbbá 20 szarvastehenet 
lőtt. A  legmagasabb udvari vadászvendégek együtt 14 erős, 10 közepes 1 csapos 
agancsút és 8 tehenet lőttek. A vadász- és erdőhivatalok tisztjei együtt 1 közepes 

98 RIPKA F. 1896. 110–144.

A király és vadásztársai a terítéknél. Fotó: Erdélyi Mór

A király és vadásztársai. 1895. Fotó: Erdélyi Mór
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A legfontosabb természetesen a szarvas volt. Az évi kilőhető vad számát és mi-
lyenségét az állomány becsült létszáma határozta meg. Az  állomány folyamatos 
megtartása volt a legfontosabb szempont Az 1880-as évekre az 1200 db-ra becsült 
állományból 1887. és 1890. között évente 200 db-ot lőttek ki. A kilőtt szarvasok 
zöme az idősebb tehenek és bikák közül került ki. A  teríték darabszámra legna-
gyobb mennyisége apróvadakból állt. A vadászatok során igen nagy számban irtot-
ták a „kártékony” vadakat is. A kimutatás jól jellemzi az akkori erdők gazdagságát. 
A ragadozó madarak közül különösen a karvaly, sólyom, vércse, bagoly fordult elő 
nagyobb számban, de a prémes ragadozóknál a róka mellett igen magas létszámot 
képvisel még a görény és a menyét. Jellemzően akkor a sünt is kártékony vadnak 
minősítve irtották. 

A Gödöllő környéki erdőségek 
lényegében két nagy vadászterület-
re oszlottak. Az egyik Besnyő után 
a vasútvonal mögött kezdődött a 
Juharossal. Általában még a tisztá-
son álló hatalmas „Szép Juharfá nál” 
gyülekezett a vadásztársaság és in-
dult Valkó irányába a Szentpál-
hegy felé, hogy útját befejezze az 
isaszegi gondnoksághoz tartozó 
szentkirályi erdőben. A  szentkirá-
lyi erdők bővelkedtek leginkább 
szarvasokban. A  másik egybefüggő vadászterület a haraszti erdővel kezdődött. 
Ebben az erdőben főként apróvadakra vadásztak. Ez a terület a szentjakabi erdők-
kel folytatódott, melyet béreltek a káptalantól, és végül a bolnokai erdőkbe jutottak, 
melyekben szintén bőséges vadászzsákmány ígérkezett szarvasból.  

A vadászatoknak két formája alakult ki. Az  egyik a cserkészés volt, maga az 
uralkodó is ezt szerette. A király főként Juharosba, Valkóra és Szentkirályra járt 
cserkésző útjain. Ilyenkor csak a fővadász tartott vele és az adott erdőrész erdé-
sze, aki köteles volt Őfelségét mindenről felvilágosítani. Szentkirályi erdő sokáig az 
uralkodó privilégiuma volt, azt csak ritkán engedte át előkelő vendégeinek. Közü-
lük is fi a, Rudolf trónörökös, s miután veje lett, Lipót bajor herceg jöhetett szóba. 

A cserkészést kedvelték az uralkodó magasrangú vendégei is. A vadászat szer-
tartásos formája volt a hajtóvadászat, mely előre elkészített forgatókönyv szerint 
ment végbe. A fővadász elkészíti a vendégek listáját. A listáról a király jelöli ki a 
meghívandó vendégeket, majd kiküldik a meghívókat. Közben a vadászati hivatal 
az erdőhivatallal közösen elkészíti a vadászat tervét, felfogadják a hajtókat, készen-
létbe helyezik a díszes hintókat, és jöhet a vadászat. A hajtók többnyire zajkeltéssel 
terelik a vadakat a fegyverek elé, de előfordulnak csendes hajtások is, hogy a vad 
ne fogjon gyanút. Egy ilyen hajtás állt a délelőtti vadászatból, és a közös ebédet 
követő délutániból. Rendre már sötétedik, mire a kastély előtt megszemlélik a terí-
téket. Ezt megelőzően a lelőtt vadakat egy-egy tisztáson gyűjtik össze fajok szerint. 

A szép juharfa – a vadászatok kiinduló helye
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A vaddisznók szaporodásával a király számára a legkedveltebb vad a vadkan lett. 
Az első vadkant a toszkánai nagyherceg sebesítette meg a valkói erdőben, 1876-ban. 
A következő évben az egyik erdőőr egy kifejlett példány búvóhelyét fedezte fel a 
babati erdőben, majd kukoricával visszatért és a vad útvonalán fütyörészve végig-
szórta azt. Ezután minden nap, ugyanabban az időben megismételte. A vadkan már 
tudta a fütyörészésből, hogy hamarosan csemegézhet. A  szórás egy alkalmas les-
helyig vezetett, ahol a vadász észrevétlen maradhat. Ide vezették ki Ferenc Józsefet, 
aki puskavégre is kapta az óriás vadat.102 Ezután ezt a megoldást évről évre meg-
ismételték. A szórásokról Krause Géza, a valkói erdőgondnokság akkori vezetője 
gondoskodott. A vadkan trófeája az agyar volt, a vadász ezt vihette magával, a vadat 
pedig vadkamara értékesítette. Az uralkodó által ejtett példányokból azonban jutott 
a kastély díszítésére is. A király által elejtett két hatalmas példányt pedig kitömve 

„viaskodó vadkanok”-ként a Mezőgazdasági Múzeumba helyezték el később. 
Rudolf trónörökös minden vadra szívesen vadászott. Természet iránti vonzalma 

nem akadályozta abban, hogy vadásszon. Mint ornitológiával foglalkozó, különösen 
kedvelte a madarakat, közülük is a nagy ragadozókat. Amikor az erdészek észlelték, 
hogy telente Északról sasok érkeznek a vadakban gazdag gödöllői erdőkbe és azok 
ott is maradnak, a trónörökösre gondoltak. 1875-ben először a szentkirályi erdőnél 
leskunyhót építettek, és döghúsokat raktak ki. Látva, hogy a sasok erre lecsaptak, 
érkezésekor jelentették a trónörökösnek. Rudolf felcsigázottan gyalogolt oda, és a 
november végi hidegben, a kunyhóban töltötte az éjszakát, hogy hajnalban ott vár-
hasson az óvatos ragadozóra. Sikertelenül. Majd csak a harmadik próbálkozása járt 
eredménnyel november 28-án. ekkor egy „tengeri sasfajból való” (Aquila Ablicilla) 
1,949 szárnyátmérőjű példányt sikerült lelőnie. December 20-án pedig egy kőszáli 
sast lőtt. Ettől kezdve mindig felkereste a leskunyhót, hogy kitömött madarainak 
számát gyarapíthassa. Időnként sikerült lőnie egy-egy hímdarut is. 1876-ban már 4 
db sas volt a zsákmánya, közülük egynek a szárnyszélessége meghaladta a 2 métert. 
1877-ben a sikereken felbuzdulva már Pausinger híres müncheni állatfestő kísére-
tében érkezett a leskunyhóhoz, hogy az a sasok elejtését megörökíthesse. Ez meg is 
történt, hiszen ezen a vadászaton 6 db kőszáli sas volt a zsákmány.103

A fejedelmi vendégeknek kijáró, megkülönböztetett fi gyelemről az erdészek sa-
ját leleményüket felhasználva gondoskodtak. Noha ezért a jeles vendégek meg is 
jutalmazták őket, nem azért tették, hanem maguknak is örömet okozott, hogy a 
magas vendégek elégedetten távoztak, ezzel pedig Gödöllő, és az ország jó hírének 
öregbítéséhez is hozzá tudtak járulni. 

Rudolf trónörökös 1889-ben bekövetkezett tragikus halála után némileg ve-
szítettek hangulatukból a királyi vadászatok. Az előkelő vadászvendégek azonban 
továbbra is megjelentek. 1894-ben Sándor szerb király volt a legjelesebb vadász-
vendég kíséretével együtt. Megjelent az oldalági Habsburg rokon, László főherceg 
is (József főherceg fi a), s aki elmaradhatatlan volt, Ferdinánd toszkánai nagyherceg. 

102 BOROVSZKY S. 1910. II. 119. 
103 EL 1876. 163–164., 1877. 305., 1878. 267–268. 

87

Gödöllő története II/1. [87]

agancsú elejtésével büszkélkedhettek mindössze, viszont a foglyok zömét ők lőt-
ték. Ezeket volt legnehezebb célba venni. 1884-ben a király 14 db „agancsárt” és 3 
őzbakot lőtt. A trónörökös nem volt ekkor jelen, így utána Nopcsa főudvarmester 
és Mondel főhadsegéd következett 13-13 agancsárral. 12-t lőtt Hohenlohe herceg, 
11-et Larisch gróf és Wiederhoff er udvari tanácsos, a toszkánai nagyherceg 4-et, 
Lajos bajor herceg 3-at, Waldersee bárónő 2-t. 

Az előkelő körök kiszolgálása a vadászati- és erdőhivatalok közös munkája-
ként, és az egész erdőtiszti állomány közreműkö-
désének, a hajtók betanításának volt köszönhető. 
Hátrányosabb feltételekkel vadásztak a hazai ven-
dégek. Történt az egyik vadászaton, hogy Podma-
niczky báró és Sachs korvettkapitány egyszerre lőtt 
a vadra, mire Őfelsége felszólította a bárót, hogy 
adja meg a kegyelemdöfést. „Nem tehetem Felsé-
ges Uram, mert csak két töltényem van, – mondta 
a báró – s ma még több hajtás lesz.” 99 A bárónak 
nem adta további két vadász kezébe a töltött fegy-
vereket, viszont az uralkodó megadta a báró helyett 
a kegyelemdöfést, és a vadkant felküldette Budára, 
hogy állapítsák meg, ki lőtte le. Az eredmény Pod-
maniczkyre volt hízelgő. Ezt a király a következő 
vadászaton közölte is a báróval. Ferenc Józsefet a 
legkorrektebb vadászként ismerték Gödöllőn.100  

A vadászatokon az uralkodó köznapi emberként viselkedett, és jó házigazda-
ként bánt a vendégekkel. Mint vadászpartnereivel társalgott mindenkivel, rangtól 
függetlenül. Mikor a hajtások közt elérkezett az ebédidő, ő is leült egy felborított 
fűzfa kosárra, és az egész vadásztársasággal együtt ebédelt. Gondja volt rá, mint há-
zigazdának, hogy mindenki eleget egyen. Az ebédhez vörösbor és fekete is dukált, 
majd mindenkit szivarral kínált, ezután következhetett az újabb hajtás.101

A szigetmonostori vadászatokra is együtt ment a társasággal. Dunakesziig ko-
csikon mentek, ott hajóra szálltak, és a horányi csárdánál kikötve léptek a sziget 
területére. Vadászat után hasonlóan tértek vissza Gödöllőre. A  visegrádi erdők-
be először 1888-ban ment el az uralkodó. A  hajdani híres királyi vadászterület 
vadakban kizsigerelt, szegény övezet volt. Sokévi kímélés után kerülhetett sor az 
első királyi vadászatra, kevés eredménnyel. Ferenc József kedvelt vadászterülete 
az ajándékba kapott Gödöllő maradt, Mácsát sem szerette, a kedvére épített új va-
dászkastélyba sohasem tért be, azt átengedte a toszkánai hercegnek.

99 Nem tudni, miért volt a bárónak csupán két tölténye. Feltételezhető, hogy a vendégek rang szerint 
meghatározott számú töltényt vihettek magukkal, ezzel is gondoskodva arról, hogy ne lépjék túl a kilőhető 
vadak számát.

100 RIPKA F. 1896. 128–129. 
101 Uo. 135.

Ferenc József. Fotó: Erdélyi Mór
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helyi elöljáróság is megjelent és tisztelgett a király előtt, kifejezte hódolatát a tele-
pülés lakossága nevében. 

1868 tavaszát szinte végig Budán töltötte a királyi pár, s nyilván Erzsébet a 
magyarok iránti szeretete zálogaként, itt szülte meg a magyar királykisasszonyt, 
Mária Valériát. A  királyné a legifj abb Habsburgot kezdettől fogva magyarnak 
kívánta nevelni. A  királykisasszony az 1867-es koronázási szertartások idején 
fogant (június) és 1868. április 22-én született, mintegy jelképezve is Magyaror-
szághoz való kötődését. 1868-ban már az új főhercegnővel együtt érkezett Gö-
döllőre a királyi család és Valéria számára a királyné magyar dajkát keresett a 
szadai Orbán Rózsi személyében. A dajkája és az édesanyja is gondoskodott róla, 
hogy az anyanyelve elsősorban magyar legyen. Erzsébet királyné olyan kiválóan 
beszélte a magyar nyelvet, melynek tökéletesítését Jókai regényeinek köszönhet-
te, hogy sok magyar főúri hölgy megirigyelhette volna. Gondot fordított arra is, 
hogy nagyobbik lánya, Gizella, valamint fi a, Rudolf trónörökös magyar nyelvtu-
dását is állandóan javítsa. 

Mindezek alátámasztására érdemes idézni a magyarok iránti elfogultsággal 
aligha vádolható osztrák szerző megállapításait: Erzsébet királyné „Igazi otthona 
Gödöllő volt, s ezt a tények is következetesen bizonyították, hiszen sokat időzött 
Gödöllő falai között. Itt minden oly barátságos, oly meghitt volt, úgy érezte, hogy 
még szobáinak falai is melegséget sugároznak feléje. Itt a park minden padjához 
egy-egy szép órának emléke fűződött, itt minden bokor, minden fa az ő barátja, 
minden rigó, minden gerle az ő ismerőse volt. És minden embert, akivel találko-
zott, úr lett légyen vagy napszámos, mágnás, polgárember vagy kisiparos, nagyon 
közel érzett szeretni vágyó szívéhez. És azok is de szerették, imádták! Hogy a leg-
első magyar ember a király, azt csak az iskolában tanulták az emberek, Vörösmar-
tynak ’Fóti dal’ című verséből, de hogy a legelső magyar asszony a királyné, azt 
szívében érezte itt mindenki, s nemcsak Gödöllőn, de Pesten is, máshol is. Min-
denütt a nagy magyar ég alatt. 

No de viszonozta is Erzsébet ezt az általános nagy szeretetet és rajongást, vi-
szonozta szóval és tettekkel, viszonozta egyebek közt avval, hogy úgy megtanult 
magyarul, olyan tisztán és szépen beszélte nyelvünket, hogy megszégyeníthetett 
vele sok fényes nevű született magyar nőt. S hogy gyermekei is jól beszéltek ma-
gyarul, legnagyobb részben az ő érdeme volt. Állandóan vele voltak, s csak magyar 
szót hallottak az anyjuktól, s csak magyar nyelven beszélhettek az anyjukkal, s ha 
Gizella, vagy Rudolf valahol hibázott, ő korrigálta és fi gyelmeztette a hibára. Mária 
Valériával ez már nem esett meg, ennek a magyar nyelv volt az anyanyelve, ahogy 
Erzsébet megfogadta, amikor megszülte. Mária Valéria egyébként az ő legkedvel-
tebb gyermeke volt. A koronázás szent havában fogant meg méhében ez a gyer-
meke, magyar földön hozta a világra, magyar éljen rengte körül bölcsőjét, magyar 
földön nevelte föl magyarnak.” 106

106 ZEIDLER PÁL G. [1924] é. n. 81–82. 
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A jeles királyi vendéget a haraszti erdőbe vitték ki vadászatra, ahol több hajtás ered-
ményeként 112 db nyúl, 125 db fácán, 9 szalonka és 9 vadpulyka stb. került teríték-
re. Ezek közül a szerb király 12 fácánt és 4 db nyulat volt szerencsés elejteni.104 Azt 
lehet mondani, hogy ez a vadászat csak egy udvariassági gesztus volt, és nagyon 
nem jártak a vendég kedvében, mondható ez annak a tudatában is, hogy az 1894-
es vadászati idény gazdag terítéket hozott: 18 424 vadat ejtettek el, ezekből Ferenc 
József maga 333-at lőtt. Zsákmánya közt 225 fácán szerepelt többek között, vagyis 
több mint, amit Haraszton összesen elejtettek a szerb király tiszteletére. 

Egy évvel korábban, 1893-ban jelent meg először a vadászatokon Ferenc Fer-
dinánd az újdonsült trónörökös. Világkörüli körutazásáról visszatérve itt számolt 
be az uralkodó családjának élményeiről és vett részt a vadászaton. A trónörökös a 
magyarokat nemigen kedvelte, valószínűleg Gödöllő sem nyerte meg a tetszését, 
mivel a következő években nevével nem találkozunk. A trónörökös pedig átvehette 
volna Ferenc József helyét, mivel Erzsébet királyné 1898-as meggyilkolása után 
a vadászatok rövidültek és ritkultak. Az  uralkodót nem hagyhatta közömbösen, 
hogy itt minden a megboldogult felesége emlékét idézte, ráadásul, aki miatt sűrűn 
kellett jönni, a Gödöllő-rajongó Mária Valéria közben férjhez ment. A XX. század 
elején az idősödő uralkodó már fi zikailag sem bírta a vadászatokat (1900-ban már 
70 éves), ezt pedig nem árulhatta el vadászvendégeinek. 

Aki a korábbi vadászatok emlékét még éltette a gödöllőiekben, az Ferdinánd 
tosz kánai nagyherceg volt. Az  ottani forradalom 1859-ben ugyan letaszítot-
ta trónjáról, Gödöllőn viszont mindig királyként fogadták, talán ezért járt el ide 
folyamatosan. 1902-ben pl. az egyik helyi lap külön kiadásban jelezte érkezését, 
fogadtatása is hasonló volt, mint az uralkodóé. Az  állomáson Egyed Lajos állo-
másfőnök mellett fogadására megjelent Kapczy Vilmos főszolgabíró, és Lénárd Pál 
csendőrszázados, a kastélynál pedig Gallé Antal várkapitány, Pruzsinszky József 
apátplébános, Pirkner Ernő főerdőmester, Pettera Hubert fővadász és Teghze Lajos, 
a kastély orvosa fogadta.105

UDVARI ÉLET GÖDÖLLŐN

Az udvari életnek is, mint a vadászatoknak, az első húsz év volt a legmozgalmasabb 
időszaka. Ezek a királyi család felhőtlen kikapcsolódásának évei voltak, melyhez 
hozzájárult a kis mezőváros patriarchális légköre. A Grassalkovichok kihalásától 
szinte tespedő település életében nem mindennapi fordulatot jelentett a kastély új 
gazdájának, a királynak, az egész királyi családnak és megannyi hírességnek az 
érkezése. Nem véletlen, hogy Buda után Gödöllőn is kitörő lelkesedéssel fogadták 
a királyi párt. 1867 szeptemberében az első nagy érkezés és vadászat alkalmával a 

104 EL 1895. 1125. 
105 GV 1902. szept. 2.
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észlelve a gödöllői gyerekek „jön a Valéria!” kiáltással köréje sereglettek, ilyenkor 
cukorkákban és más ajándékokban is volt részük. Valéria, ha itt töltötte a kará-
csonyt, a fenyőfán lévő ajándékokat is megosztotta velük. Gyakran időzött a királyi 
család szeptembertől januárig Gödöllőn, az első években még a tavaszi látogatások 
is gyakoriak voltak, később a tartós őszi vált szokásossá. 

A kis Valéria legkedvesebb sétahelye a haraszti erdő volt, annak főútját ezért 
nevezték el később „Valéria út”-nak. Szívesen etette itt a baromfi kat, de legkedvel-
tebb szórakozása később a gödöllői szüret volt, melyet kedvére tettek egyre hangu-
latosabbá. Kedvelt szokásai meghatározták lassan a gödöllői tartózkodás kötelező 
időszakát. A szüreti ceremóniára a legények és lányok díszes öltözékbe bújtak, és 
a szüretet megkezdve várták a látogatókat. Érkezésükkor mozsarakat durrogtattak 
és éljenzés következett. A látogatók a présház emeleti termében helyezkedtek el, és 
onnan nézték a ceremóniát. Egyedül Valéria vegyült el a szüretelők között, maga 
is beállt szőlőt szedni, és ha igazán nagy fürtöt talált, szaladt vele a mamájához, 
ha a királyné is ott volt. Általában udvarhölgyek és tanára, Rónay Jácint püspök 
kíséretében érkezett. Délre megfőtt a bográcsokban a gulyás, és szüreti lakoma 
után következett a mulatság. Megérkeztek a zenészek, és kezdődött a tánc. Maga 
Valéria is megtanulta a csárdást, erről édesanyja gondoskodott azzal, hogy erre a 
célra külön tanárt fogadott fel. 

A királykisasszonynak magyar nevelőnője volt Korniss grófnő személyében, és 
amikor iskolai tanulmányokra is megérett, tanítására Rónay püspököt kérték fel. 
Ő volt Rudolf tanára is, akit magyar történelemre tanított. A trónörökös ebből a 
tárgyból Gödöllőn tette le a vizsgát Horváth Mihály és Toldy Ferenc jelenlétében. 
Édesanyja hatására maga Rudolf is magyarbarát trónörökösként ment át fokozato-
san a köztudatba, bár tudjuk róla, hogy szívesen időzött Prágában. Rajta a későn 
jött anyai szeretet már nem sokat változtatott, Zsófi a főhercegnő hatása időnként 
zsarnoki magatartásban jutott kifejeződésre. Ha nem adtak neki igazat, tört-zúzott 
maga körül, egyedül a vadászatokon tudott igazán feloldódni. 

Ami Erzsébet királyné gödöllői tartózkodását illeti, azt lehet mondani, hogy 
addig át nem élt szabadságban volt része. Itt nem érvényesült a bécsi udvari etikett, 
nem kellett gyermekeit is külön bejelenteni, kedve szerint foglalkozhatott gyer-
mekeivel. Férje nem osztotta meg vele az uralkodás gondjait, azt tett, amit akart. 
Ferenc József már hajnali 4 órakor fölkelt, és egy óra múlva már a dolgozó szobájá-
ban ült, reggel tudott igazán dolgozni. Vadászatokon és más fontos teendőin kívül 
idejének zömét itt töltötte. Vele szemben Erzsébet már kora reggel kilovagolt „Szép 
Heléna” nevű lován, és órákig járta a környéket. Később, mikor orvosai eltiltották a 
lovaglástól, ezt a szenvedélyét hosszú sétákra változtatta át. Napközben, ha módja 
adódott, gyermekeivel foglalkozott, vendégeket fogadott, társalkodónői gondos-
kodtak számára a megfelelő társasági életről és elmaradhatatlanok voltak Ferenczy 
Ida felolvasásai. A királyné kiváló lovas hírében állt, kimondottan bravúrosan lo-
vagolt és ugratott. Ez volt egyik nagy szenvedélye. Kedvére rendeztek úgynevezett 
futtatásokat, melyek során Haraszttól az Ökörtelekig kellett árkon-bokron keresz-
tül lovagolni versenyszerűen. Ezeknek a győztese rendre ő volt. 
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Mint látható Mária Valéria neveltetésében döntő mozzanat volt az a tény, hogy 
Erzsébet igen rosszul érezte magát osztrák császárnéként a rideg külsőségeket 
megkívánó császári városban, Bécsben és az érzelmekben gazdag, nyitottságra és 
szeretetre vágyó asszony magyar királynéként kaphatott csak vigaszt. Mindezt kife-
jezésre is juttatva magyar főudvarmester, báró Nopcsa Ferenc állt mellette, magyar 
társalkodónőt választott Festetics Mária grófnő személyében, és nélkülözhetetlen 
volt számára magyar felolvasónője, Ferenczy Ida. Természetesen a felolvasások 
döntően a magyar irodalom köréből származtak. Szerette Jókait, férjével ellentét-
ben Petőfi t. Jókai regényei, mint tudjuk, bővelkednek a reformkor osztrákellenes 
és 1848-as hőseiben, alig vonható kétségbe, hogy a királyné kivel érzett, hiszen az 
1848–1849-es szabadságharc történetét feldolgozó Horváth Mihály (Kossuth híve) 
munkája is kedvelt olvasmányai közé tartozott. Az sem mellékes, hogy a királyné 
igyekezett kapcsolatot teremteni a hazafi as érzelmű arisztokratákkal. Közeli kap-
csolatban állt az 1848-as múlttal rendelkező gróf Andrássy Gyula miniszterelnök-
kel, de szívesen barátkozott a kivégzett miniszterelnök fi ával, Batthyány Elemér 
gróff al is. Az már szinte természetes volt, hogy Jókait többször is magához kérette. 

1868 szeptemberében ismét megérkezett a királyi család Gödöllőre, itt ünne-
pelte meg az uralkodó névnapját is. A gödöllőiek este fáklyásmenettel köszöntöt-
ték és szerenádot adtak a királyi családnak. A  következő évben Erzsébet-napot 
ünnepelhetett Gödöllő lakossága. Ismét volt fáklyásmenet, szerenád és kivilágítás, 
amely aztán hagyománnyá vált.107 Ha a királyné nem tartózkodott is itt Erzsébet-
napkor, akkor is kivilágítottak minden házat. A  lakosság szeretetének ez a spon-
tán megnyilvánulása minden itt töltött napon érződött, mindez tovább mélyítette 
Erzsébet Gödöllőhöz kötődő ragaszkodását. A kastély az azt körülvevő parkokkal, 
belső virágoskerttel, üvegházzal, az erdei séták romantikája őt eddig is boldogság-
gal töltötte el. Megszerette a magyar arisztokráciát, a politikai elitet, de a magyar 
lakossággal, az egyszerű emberekkel itt volt módjában megismerkedni. Ez  a la-
kosság részéről tiszteletben és szeretetben megnyilvánuló magatartás semmilyen 
ellenséges fellépést nem tűrt volna el az uralkodó család irányában, ezért az utóbbi 
azt is tapasztalhatta, hogy itt mindenki szabadon mozoghat, biztonságban van, és 
védőőrizetre sincs szükség. Ez a körülmény tette lehetővé, hogy a legifj abb király-
kisasszony édesanyja engedelmével minden kötöttségtől mentes, felszabadult gyer-
mekkort tölthessen el, beleértve a lakossággal és a vele hasonló korú gyermekekkel 
való barátkozást is. 

Mária Valéria volt Erzsébet első gyermeke, akit kezdettől fogva ő nevelhetett, 
mentesíthette Zsófi a (Ferenc József anyja) zsarnoki gyámkodásától, amit Gizel-
lának és Rudolfnak is el kellett szenvednie. Mindez azt jelentette, hogy ő része-
sülhetett először igazán anyai szeretetben, és kárpótlásul igen nagy szabadságban. 
Számára kis kocsi készült, melyet póniló húzott, és ezzel közlekedhetett kedve sze-
rint a „gödöllői királykisasszony,” ahogy a szomszéd falvakban nevezték. Érkezését 

107 Az udvari életről részletesebben: RIPKA F. 1896. 56–107. 
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és látja, hogy itt az emberek fesztelenül mozognak az örökös hajlongás nélkül, ő is 
emberként érezheti magát, és egyszerűen, közvetlenül viselkedhetik közöttük.” 108 
A király szinte polgári, köznapi életmódra tért át Gödöllőn. Ez nem csupán abban 
nyilvánult meg, hogy vadászatokon bárkivel szót válthatott, hanem abban is, hogy 
gyakran fogadott ebédvendégeket. Gyakran ebédelt együtt Ráday szolgabíróval és 
Beniczky jószágigazgatóval. 

Különösen az 1870-es években volt pezsgő udvari élet a kastélyban. Látványos 
falkavadászatok, rókavadászatok mellett igen gyakran rendeztek különféle lóverse-
nyeket, galamblövészeteket, melyekre özönlött ide a magyar arisztokrácia. A ren-
dezvények a királyné számára is fontos kedvteléseket jelentettek, szolgálták egyben 
gyermekeinek szórakozását is. Az 1880-as években Erzsébet kedélyállapota fokoza-
tosan romlott. Gizella 1873-ban férjhez ment Lipót bajor herceghez, Rudolf halálát 
1889-ben követi kedvenc leányának, Mária Valériának az „elvesztése” is; ő ugyanis 
1890-ben ment feleségül Ferenc Salvátor főherceghez. Ettől kezdve Gödöllő már 
nem a meghitt, vidám órák, családi idillek színhelye volt Erzsébet számára, hanem 
az emlékezeté. A királyné utoljára a halála előtti évben, 1897-ben járt a kastélyban.

108 Idézi VARGA K. 1997. 93. 
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Erzsébettel volt állandóan egyik rajongója, unokahúga (testvérének, Lajos Vil-
mosnak a lánya), Mária Wallersee bárónő. A bárónő szenvedélyes vadász is volt, 
de lehet, hogy csak az akkori falkanagy, a délceg Esterházy Miklós herceg társa-
ságát keresve vadászott szívesen a férfi akkal. Kettejük románca azonban nem volt 
tartós, és nem lett tragikus. A bárónő végül gróf Larisch osztrák miniszterelnök 
fi ának a felesége lett 1877-ben. Az eset azért érdemel említést, mert az esküvőt, 
nyilván a királyné hatására, Gödöllőn tartották meg magyar külsőségekkel. A kas-
télybeli templomban a szertartást Rónay Jácint püspök vezette. A  vendégeket, 
akik különvonattal érkeztek, Nopcsa báró, főudvarmester fogadta. Gróf András-
sy Gyula, ekkor már közös külügyminiszter, honvédtábornoki egyenruhában je-
lent meg. Báró Wenckheim Béla, mint őfelsége személye körüli miniszter szintén 
Bécsből érkezett díszmagyar öltözékben. A férfi ak igyekeztek katonai, tábornoki 
ruhákban pompázni. Az igazi fi gyelmet érdemlő tett az volt, hogy Ferenc József 
is magyar tábornoki egyenruhát öltött az alkalomra. Ez  az esküvő önmagában 
már külsőségekben is jelzi azt a tényt, hogy a gödöllői kastély milyen szerepet 
játszott az uralkodó család életében. Az a politikai szerepe pedig elvitathatatlan, 
hogy mint helyszín meghatározó tényezője lett Ausztria és Magyarország további 
együttélésének. 

Valószínűleg a gödöllői vadászatokon szövődött egy másik románc is Vecsera 
bárónő és Rudolf trónörökös között, ami végül tragédiához vezetett. A  bárónő 
többször megjelent az itteni vadászatokon, ám a trón várományosához nem illett, 
rangon alulinak számított. Rudolf kiszemelt menyasszonya, majd felesége Stefánia 
hercegnő, a belga király lánya lett. Rudolf, miután felesége három év múlva leány- 
gyermeket szült, vele végleg szakított, és visszatért régi szerelméhez, Vecsera bá-
rónőhöz. Az ebből fakadó udvari botrányok után következett be a máig is vitatott 
közös „öngyilkosságuk”. 

A király gödöllői hétköznapjai egyhangúbbak voltak, mint a királynéé. Mint 
erről már szó esett, idejének zömét munkával, a dolgozószobájában töltötte. Csak-
úgy, mint Budán, itt is rendszeresen tartott audienciákat (meghallgatásokat), ilyen-
kor neves hazai politikai előkelőségek jelentek meg nála. Audienciára jelentkeztek 
olyan személyek is, akik jogorvoslatot csak a királytól várhattak. Számos fontos 
politikai döntés színhelye volt a gödöllői kastély. Különösen Bosznia-Hercegovina 
okkupálása idején keletkeztek itt hadiparancsok és köszönőlevelek a mozgósítás 
sikeres végrehajtása kapcsán, köztük Tisza Kálmán miniszterelnöknek címezve. 
Az uralkodó napi kapcsolatban állt hadsegédeivel, a bécsi adminisztráció illetéke-
seivel. Külön futárok álltak rendelkezésére és távíróvonal kötötte össze a magyar 
kormánnyal. Ferenc József a szabadságra menés fogalmát nem ismerte, egy napra 
sem engedte ki kezéből az uralkodói teendők vitelét. 

A megszokott munkavégzés, kötelességtudat miatt Ferenc József lassabban 
oldódott fel Gödöllőn, mint Erzsébet, de felesége egyre kellemesebb közérzete, a 
gödöllőiek megtapasztalt szeretete őt is lassan átformálta. 1878-as naplóbejegyzé-
seiben már ezeket írja róla Festetics grófnő: „A ház repedésig tele, remekül érzi 
magát és nagyon jót tesz neki, hogy itt emberek között van, Isten szabad ege alatt, 
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A FÖLDMŰVELŐDÉSÜGYI 
FELÜGYELET IDŐSZAKA 

AZ URADALOM ÁTSZERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1889-ben Tisza Kálmán átszervezett kormányában gróf Szapáry Gyula vette át a 
földművelés- ipar- és kereskedelemügyi tárcát, majd Tisza bukása utána ő lett a 
miniszterelnök. Ő kezdeményezte az önálló Földművelésügyi Minisztérium felál-
lítását. Már az 1889. VIII. tc.-ben elrendelte, hogy az eladásra nem kerülő kincstári 
birtokok a földművelési minisztérium felügyelete alá kerüljenek. A  konzervatív 
politikus közel állt az agráriusok felfogásához, miszerint a mezőgazdaságban gyö-
keres változtatásokat kell végrehajtani, már csak az akut gabonaválság miatt is. 
Az állattenyésztésre való áttérésnek akadályozó tényezője volt a legelők feltörése, 
az istállózó állattartáshoz hiányoztak a korszerű fajták, végül az állattenyésztés 
minden ágazatának fejlesztését korlátozta a hazai állategészségügy elmaradottsága. 
A gyakori járványok rendre visszafogták az áttérést. 

Az OMGE 1880-as országos gyűlésén ezekből kiindulva, helyesen határoz-
ták meg a sürgős teendőket, melyeknek központi kérdése az állattenyésztés kor-
szerűsítése volt. A legsürgősebb feladatnak az állategészségügy korszerűsítését, a 
tenyésztett fajták lecserélését, felfrissítését, a szakoktatás korszerűsítését tartották. 
Az ezekkel azonosuló Szapáry törekvéseit utóda, gróf Bethlen András következete-
sen folytatta. Elrendelte az állattenyésztési felügyelőségek felállítását. 1895-ben pe-
dig a XLVII. tc. értelmében országos szarvasmarha-tenyésztési alapot hoztak létre a 
gazdák támogatására, hogy a behozott korszerű fajtákhoz 3-5 éves részletfi zetéssel, 
kedvező 4%-os kamat mellett hozzájuthassanak. Ennek eredményeként 1896-tól 
1903-ig már 5190 tenyészállatot osztottak ki. 1896 és 1902 között pedig létrehoztak 
21 állattenyésztési felügyelőséget az országban. Feladatuk volt vidékenként az otta-
ni gazdákkal együttműködve az állami támogatás felhasználásával a legcélszerűbb 
tenyésztési irány biztosítása, a miniszteri rendelet végrehajtása. A törvényhatósá-
goknak is meg kellett alkotniuk a saját állattenyésztési szabályrendeletüket, ezek 
végrehajtását felügyelték. Részt vettek az apaállatok vizsgálatán, gondoskodtak a 
szükséges apaállatok beszerzéséről, minden kérdésben tanácsaikkal segíteniük kel-
lett a kisgazdákat, körükben a szakismeretet terjeszteni.1

Hasonló módon támogatásban részesült az állattenyésztés minden ágazata. En-
nek megvalósítója az OMGE által megjelölt feladatok maradéktalan megvalósítója 

1 Mg. F. ü. 1904. 74–75.
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viskókban összezsúfolva van, hiszen a szentgyörgyi majorban nem egy szobában 
14 lélek lakik, a gyermekek iskoláztatása lehetetlen a nagy távolság miatt. (…) 
[9 majort sorol fel a jószágigazgató, ahonnan a cselédek gyermekei nem járhat-
nak iskolába.] A cselédek szarvasmarha és sertései részére alig egy-két majorban 
van gondoskodva, a legtöbb majorban a cselédek marhája sövényből font és szal-
marakással fedett, vagy éppen föld alá vájt szalmahalmazokban van elhelyezve, 
mely putrikok terjesztői a különböző állati járványos betegségeknek és veszélyes 
tűzfészkek, de mint ilyenek minden majorrendezést meghiúsítanak.” 4 Elmondja 
még, hogy a 17 majorból csak 3-ban van trágyatelep. A megtermelt kevés trágya 
is kiszárad és szinte szalmát visznek az eke alá. A szántóföldek pedig rendkívül 
elgyomosodtak, mit az őszi vetések is megsínylenek. 

Deininger, aki a növénytermesztés tanára volt, már az uradalommal történt el-
ső ismerkedése során megállapította, hogy ez a terület nem alkalmas gabonater-
mesztésre. A Gödöllő környéki silány földekben csak a rozs termett meg, de az is 
számos veszélynek volt kitéve, a májusi késői fagyok gyérítették a termést. Ez pedig 
azt jelentette, hogy minden hozamnövelő beavatkozás ellenére sem érdemes ter-
melni. A jószágigazgató javaslata az volt, hogy a takarmánytermelést kell fokozni és 
a gabonát minimális területre visszaszorítani.5 A fő iránnyá az állattenyésztést kell 
tenni, ezen belül is a konjunkturális ágazatokra, a tejtermelésre és a sertéshizlalásra 
kell fektetni a fő súlyt. Mindezt indokolta a közeli Budapest egyre növekvő piaca. 

Az új jószágigazgató a hajdan híres törzsjuhászat elszomorító képét találta. 
Az állományt a pénzügy nem tudta eladni, és miután a hozzáértő juhászati ispán 
állását takarékosságból megszüntette, a nyáj teljesen elcsenevészesedett. Az egye-
dek egyre kisebb növésűek lettek. Deininger első lépéseinek egyike volt ennek a 
nyájnak a teljes felszámolása, amit eredményesen el is kezdett. Részben az eladás 
bevételéből azonnal megrendelt Münchenlohrából 50 db anyát és 9 kost a precoce 
merinó fi nom gyapjas fajtából, amely igénytelen, nagytermetű és gyapjút bőven 
adó fajta volt. Ezzel az ilkamajori ispánsághoz tartozó Ürgemajorban új törzsjuhá-
szat alapjait vetette meg. A juhok 1893 márciusában már Gödöllőn voltak.6

Úgyszintén 1893-ban létrehozta Ilkamajorban a 3. tehenészetet 100 db pinzgaui 
szarvasmarha vásárlásával. Ez a fajta, noha kevesebb tejet adott, mint a szimentáli, 
de hizlalásra és igavonásra is alkalmasabb volt. 

1893-ra már beszerzett az uradalom „Sack-féle” közönséges és mélyen szán-
tó ekéket, néhány kapáló- és vetőgépet. Cselédlakást és tehénistállót, tiszti lakot 
építettek Ilkamajorban, Ürgemajorban pedig cselédház mellett növendék marhák 
számára istállót. „A részben romokhoz hasonló épületek rendbe hozattak, részben 
átalakíttattak úgy, hogy nemcsak céljuknak megfelelnek, de némi külsővel is bír-
nak” – írta a jószágigazgató.

A koronauradalom történetében először fordult elő, hogy egy jószágigazgató 
kinevezésénél a szakmai felkészültséget tekintsék elsődlegesnek, és teljesen rábíz-

4 MOL K 184. 30-56848/1894.
5 MOL K 184. 13/1. 11312/1893.
6 MOL K 184. 13/1.982/1893.
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1895 novemberében a tárca élére kerülő új miniszter, az agráriusokhoz leginkább 
közel álló Darányi Ignác volt. Ezeknek a feladatoknak a megvalósításában Darányi 
igen jelentős szerepet szánt a koronauradalmaknak is, elsősorban az új fajták meg-
honosításában, szaporításában, tenyészállatok továbbításában. Ez az új feladatkör 
azt is megkívánta, hogy ezek mintagazdaságokká váljanak és bázisaivá az alapfokú 
mezőgazdasági ismeretek terjesztésének, a szakképzésnek. Így vált lehetővé, hogy 
a gödöllői koronauradalomnak a pénzügyi felügyelet idején átélt vegetálási perió-
dusa megszűnjön, és a századfordulóra mintagazdasággá váljon.

Ennek a folyamatnak a kezdete 1892-re tehető, amikor a miniszter Gödöllőre 
küldte a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgatóját, Deininger Imrét (1844–1918.). 
A  szakember pályafutását Debrecenben kezdte, itt a felsőtanintézet növényter-
mesztés tanára volt. Ezután a mosonmagyaróvári akadémián a Növényélettani és 
Növénytermesztési Tanszék tanára lett, majd innen nevezték ki 1884-ben Keszt-
helyre igazgatónak. Az ekkor már tekintélyes szakember azt a feladatot kapta, hogy 
szerezzen tapasztalatokat és tegyen jelentést az állapotokról, valamint tegyen ja-
vaslatot az uradalom jövedelmezővé tételének lehetőségeiről. Deininger jelentését 
megírta. Ezután megkérdezték tőle, hogy kellő támogatás mellett vállalná-e az ál-
tala javasoltak megvalósítását. Ő igent mondott, és 1892-ben megbízták az igazga-
tói teendők ellátásával, mivel elődje megbetegedett. Deininger a legszükségesebb 
beruházások összegét 265 000 Ft-ra becsülte. Bethlen miniszternek azonban ezt 
az összeget a költségvetésbe nem sikerült beillesztenie, ezért a megoldásra más 
javaslatot kért. A jószágigazgató ezután javaslatba hozta, hogy a megtermelt jöve-
delmet mindaddig visszaforgatják a felszerelés korszerűsítésére, míg az szükséges. 
Ez a javaslat nem találkozott helyesléssel, tekintettel arra, hogy a gazdaság eddig 
hiányt termelt és a fejlesztés kiszámíthatatlanul elhúzódott volna. Ezután a minisz-
ter a jószágigazgató másik javaslatát fogadta el, ami 250 000 Ft kölcsön felvételére 
irányult, melynek terheit az uradalom viseli. Ez  az összeg messze felülmúlta az 
1869-es beruházásokat, de közel sem biztosította a teljes korszerűsítést.

Az akkori állapotok jellemzésére Deiningernek az a megállapítása, „hogy 
a felszerelés és általában az uradalom berendezése nem méltó a koronaurada-
lomhoz,” szinte szépítése volt a valóságnak. Az  állapotok már olyanok voltak, 
melyek az udvari látogatások idején szégyenkezésre is messzemenő okot adtak. 
1893-as érkezésekor „Őfelsége a fogadtatásnál kegyes volt alázattal az alulírott-
tól [Deininger] azt kérdezni, rendben van-e már a koronauradalom”.2 Az állapo-
tokról álljon itt a jószágigazgatónak 1894. szeptember 13-án keletkezett – már 
a kölcsönből végrehajtott lényeges változások utáni – jelentése:3 „A gépek és 
eszközök tekintetében – három gőzcséplőgépet kivéve – az uradalom felszerel-
ve még éppen nincsen, mert felszerelésnek nem mondható, midőn legnagyobb 
részt faekékkel szántunk, szekéroldalakkal simítunk, s a vetés nagy részét még 
kézzel eszközöljük. Gruber-borona, korongos henger stb. még ismeretlen. Épü-
letek dolgában sem sokkal jobban áll az uradalom, a cselédek egy része alacsony 

2 MOL K 184. 30-56848/1894.
3 A jószágigazgató 1892 februári jelentése nem maradt fenn, ezért annak tartalmára csak következtetni lehet.
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műszaki irodai tisztként szerepelt. Az állatorvos nem független tisztként működött, 
hanem teljesen az igazgatónak volt alárendelve. 

A kerületi tisztek, az ispánok létszáma is megnőtt az új szarvasmarha-majorok 
létrehozásával. A gödöllői ispánság viszont megszűnt, helyette központi ispán mű-
ködött, később kasznári minőségben. A  változatlanul megmaradt babati, isasze-
gi, kerepesi ispánságok mellett létrehozták a haraszti és az ilkamajori kerületeket, 
így hat ispán működött: Polyák László (még írnok volt Beniczky idejében), Petőcz 
László (Babat), Boda Jenő (Isaszeg), Szántó Menyhért (Haraszt, majd számtartó), 
Jékelfalussy Aladár (Isaszeg, majd Haraszt), Beöthy János (Ilkamajor, majd Kere-
pes), Márton István helyettes ispán (Szántó számtartó megbízása után Ilkamajor). 
A mácsai kerületet 1888-ban bérbe adták 10 évre, így az pillanatnyilag nem volt 
házi kezelés alatt. Deininger idején rendszeres volt a mosonmagyaróvári akadé-
miát végzők jelentkezése az uradalomban. Márton István is gyakornokként kezdte, 
majd lépett előre helyettes ispánná. 

Ekkorra az ispánokkal szemben már elvárás volt az akadémia elvégzése. A gya-
kornokok egyik része minden ellenszolgáltatás nélkül gyakornokoskodott a jó 
hírnek örvendő Deininger jószágigazgató uradalmában. Őket az ispánok mellé 
osztották be. 1893-ban gróf Szirmai Ottót osztották be a babati ispán mellé ingye-
nes gyakornokként. Az uradalom alkalmazásában volt még Tichy Lajos vízmester, 
aki a két halastónál teljesített szolgálatot, de nem tartozott a vezető tisztek közé, 
mivel a tisztiszéki üléseken nem vett részt. 

1895-re ésszerűbb területi megosztással kialakult az uradalom működtetésének 
új rendje, ekkor azonban a minisztériumban újabb átszervezés történt. A gödöllői 
koronauradalom és az állami ménesbirtokok felügyeletét összevonták, és ezek élé-
re a minisztériumban főigazgatóságot hoztak létre. 1898-ban Deininger Imre lett a 
főigazgatóhelyettes, majd 1900-tól 1914-ig, nyugdíjba vonulásáig főigazgató.8 Gö-
döllőn a helyét Nick Ede foglalta el. Deininger helyére ismét az akkori jószágigaz-
gató, Fridrich Géza került. Az összevonás, mely a gödöllői uradalom önállóságát 
semmiben sem csorbította, tulajdonképpen ésszerű lépés, hiszen az akkori állami 
tulajdonban lévő, házilag kezelt javak kerültek egységes felügyelet alá. Az egységes 
igazgatás alá tartozott a mezőhegyesi, kisbéri, bábolnai és fogarasi ménesbirtok. 
1900-ban eggyel bővült ezeknek a száma, mivel a földművelésügyi miniszter, Dará-
nyi Ignác az erdészettől átvett területen, Palánkán állami csikótelepet hozott létre, 
70 573 kh területen. A telep magántenyésztőktől vásárolt egyéves csikókat, és ezek 
felnevelésével foglalkozott.9 

A ménesbirtokok a lótenyésztés mellett az állattenyésztés más ágazatait is űz-
ték, és természetesen mezőgazdasági termeléssel is foglalkoztak, így az összevonás 
egymástól nem teljesen eltérő profi lú gazdaságokat érintett. Ez az összevonás arra 
is lehetőséget adott, hogy például a szarvasmarha-tenyésztésnél gazdaságonként 
más és más kísérleteket folytassanak. Mezőhegyesen megmaradt a hagyományos 
szürke gulya, mellette a szimentáli és kuhlandi fajták keresztezésével foglalkoztak. 

8 MOL K 184. 30t. 4362/1914.
9 M. kir… 1896. 163–164., BOROVSZKY S. 1910. II. 89. 
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zanak egy gazdaságot, vagyis szabadkezet kapjon elképzeléseinek végrehajtásához. 
Deininger már a jelentéseinek súlya szerint minisztériumhoz, vagy közvetlenül a 
miniszterhez is intézhette jelentéseit, előterjesztéseit. Nem kellett minden lépéshez 
jóváhagyást kérnie. Mint felelős vezető, legjobb tudása szerint irányíthatta az ura-
dalmat. Mint volt pedagógustól messze állt az, hogy korrupciós ügyekbe keveredjék, 
ezért beosztottjait is messzemenően igyekezett felügyelni, és mindenféle visszaélés 
lehetőségét kiiktatni. Ilyenek a hosszú tespedés időszakában nyilván voltak, erre 
utal, hogy a jószágigazgató szigorúan havonkénti tisztiszéki üléseket tartott. Ezeken 
a soros feladatok, beszámolók mellett lényeges kérdéssé vált az előírások pontos 
betartása, a precíz elszámolások rendszeresítése, és minden visszaélési lehetőséget 
kizáró intézkedések elfogadtatása. Az 1893 februári tisztiszéki ülésen a természet-
ben kiadandó tiszti illetmények fölös részének pénzbeli, mindenkori eladási áron 
történő megváltását vitte keresztül. Ezzel kiküszöbölve azt, hogy az ispánok esetleg 
saját illetményük eladása kapcsán az uradalom készletéből is eladjanak. Javaslatba 
hozta továbbá, hogy a tiszti illetményföldek ne táblánként kerüljenek kiadásra, ve-
tésforgók szerint, hanem azokat változtassák meg, vagy állandó helyen kerüljenek 
kiadásra, és az azt élvező tiszt határozza meg a vetésforgót. Ugyanis a váltakozó he-
lyen kivett illetményföldekről történő terménybehordás alkalmat adhatott a szom-
szédos uradalmi területről történő termény kocsira rakásához is. 

Természetesen Deininger is rovancsolást végeztetett az uradalom átvétele után. 
Az sem lehetett vitás, hogy hiányok jelentkeznek. A gödöllői kerületben 18 hl zab 
és 170 q répa, a haraszti kerületben 104 q lucerna, 11 q baltacim, 153 q keverék ta-
karmány hiányzott. A babati kerületben 30 hl zab, 197 q széna és 558 q répa volt a 
hiány stb. Az ispánok apadásra és az előírtnál nagyobb mennyiségű takarmányozási 
szükségletre hivatkoztak magyarázatként. Deininger a hiányokat kérte a kiadások-
ba elkönyveltetni.7 Ebből sem minisztériumi vizsgálat, sem igazgatói számonkérés 
nem következett, de mind az ispánok, mind az igazgató tudta, hogy mi az igazság, 
és azt is értették az ispánok, hogy ez többé nem fordulhat elő. Az új jószágigazga-
tó szaktudásával, pedagógiai felkészültségével, egyúttal humánus beállítottságával 
olyan tekintélyt vívott ki magának beosztott tisztjei körében, sőt a királyi udvar előtt 
is, hogy elképzeléseit, terveit teljes támogatottsággal valósíthatta meg. 

Deininger hivatalba lépésekor még a pénzügyminisztérium által rendszeresített 
mechanizmus szerint működött a gazdaság. A pénzmozgások a helyi adóhivata-
lon keresztül bonyolódtak. A pénzek felvétele az adóhivataltól történhetett és az 
elszámolás is azon keresztül. Deininger mintegy felújítva a számadó ispán funk-
cióját, ezek vitelével Szántó Menyhért ispánt bízta meg. 1893 januárjától Szántó 
már számtartóként szerepel, továbbá alkalmaz az uradalom egy pénztárost, ezzel 
visszaállítva az önálló gazdálkodást. Ami a további tiszteket illeti, Deininger belé-
pésével, látva az állatállomány helyzetét, azonnali feladatának tekintette egy állan-
dó uradalmi állatorvos kinevezését. Quasinszky Károly állatorvos alkalmazásával 
egy régi adósság tűnt el. Mérnöke is volt az uradalomnak, Szilágyi Gusztáv mérnök, 

7 Uo.
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Budapest közelsége kedvező érté-
kesítési lehetőséget biztosított a tej szá-
mára. Már 1892 decemberében, még a 
pinzgaui állomány érkezése előtt, meg-
állapodás jött létre a minisztérium se-
gítségével a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetével. December 31-én 404 
literes és 103 félliteres palack tej indult 
vasúti kocsiban Budapestre az esti vo-
nattal. 1893. január elsején és másodi-
kán egyaránt 312 palack literes indult 
Isaszegről, és 291, illetve 297 félliteres Harasztról. A felesleget pedig Speck Jakab, 
budapesti tejkereskedőnek adták át.11 Áprilisban már Isaszegről 516 liter indult 
el, Harasztról pedig már 1400 litert szállítottak A tej hűtéséhez télen elegendő je-
get vermeltek el. A kifejt tej hűtőkamrákba került, a palackokat pedig jéggel bélelt 
ládákba rakták a szállításhoz. Az óvatos szállításhoz mindkét gazdaság szamaras 
fogatokat állított be. A biztonságos szállítás érdekében 1893-ban már lepecsételt 
vagonokat kértek a vasúttól. A megmaradt tejet a helyi piacon értékesítették, de 
vajat és más tejtermékeket is forgalmaztak. A lakosság szívesen vásárolt az urada-
lomtól, mert az áru jó minőségű volt. 

A korszerű tejgazdaság korszerű állattartással is párosult Az  istállók beton 
padlózatára állandóan friss szalma került. Betonból készültek a vályúk és itatók is. 

„Ha már a marhaistállók csinossága meglepte a szemlélőt – írta Ripka Ferenc 
1898-ban – várakozást még inkább meghaladja a tej- és hűsítő-kamrák és a mosó-
konyhák látogatása. A mintaszerű elrendezés, a fényes edények, a tükröző falak és 
fényesre csiszolt padlók, mindez a leggondosabb tisztaság és egyúttal az előkelőség 
és a fény hatásával van.” 12

A szarvasmarhák létszáma 1898-ra már 1500 db volt, ebből 600 inntáli és 900 
pinzgaui. 1909-re az inntáli állomány 355 db-ra, a pinzgaui pedig 456-ra csökkent, 
viszont a közben felfejlesztett bonyhádi állomány, mely tejhozamban és igaerőként 
is a legjobbnak bizonyult, már 196 db-ból állt.13 A beszerzett bonyhádi tájfajtához 
Bábolnáról hozattak szimentáli marhákat. Mindkét fajtát külön is tartották, és to-
vább keresztezték. Főként bonyhádi tehenekhez küldtek szimentáli bikákat. A te-
henek összlétszáma viszont csak 363 db volt, alig 70 db-bal több, mint 1895-ben. 
Az új jószágigazgató, Nick Ede tehát nem fejlesztette fel a tehenek számát 600-ra, 
mint Deininger tervezte. Ez az állomány is jelentős volt, hiszen fejési időszakban, 
napi 6 literes átlaggal számolva is, naponta 2178 liter tejet jelentett, melyből a te-

11 MOL K 184. 13/l. 982/1893..
12 Rovara Frigyes: A gödöllői koronauradalom. GV a Gödöllő és Vidéke irodalmi melléklete. 1898. febr. 11. 21. 

Ripka Ferenc a bécsi német nyelvű kiadáshoz kibővítette könyvét újabb fejezettel és ezt Rovara Frigyes, a 
fordító ismertette. GV 1898. 4–5. sz.

13 BOROVSZKY S. 1910. II. 89. 

Élet a majorban. Fotó: Erdélyi Mór
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Kisbéren a szimentáli állt a tenyésztés középpontjában, mellette bonyhádit tartot-
tak, és azt további szimentáli irányba igyekeztek elvinni. Fogarason pinzgaui fajtát 
tartottak. Gödöllőn a pinzgaui mellett az inntáli szerepelt. 

Deininger jószágigazgató idejében végbement a gazdaság teljes profi lváltása, 
az állattenyésztés lett a vezető ágazat, ezen belül is a szarvasmarha-tenyésztés, de 
most már a tejtermelés céljából. A fordulat már 1888-ban elkezdődött, amikor 64 
db inntáli szarvasmarhát vásároltak, mely állomány a szaporulat megtartásával a 
következő évekre 200 db-ra nőtt. 1891-ben a szürke magyar állományt teljesen fel-
számolták, ebből az állományból csak annyi tehenet hagytak meg Babaton, ameny-
nyi az udvar számára szükséges tejet és tejterméket biztosítani képes. 1893-ban 
hozták létre a második tehenészetet pinzgaui fajtából. A jószágigazgató csak a fejős 
tehenek számát 600 db-ra kívánta emelni. 1895-ben 212 db inntáli és 84 pinzgaui 
tehenet fejtek. Az inntáli fajta átlag napi 6,43 liter tejet adott, míg a pinzgaui 5,54-et.

A szarvasmarha-állomány létszáma és összetétele 1895–1909 között 10

Nem és életkor szerint Fajtánkénti megoszlás
 Inntáli Pinzgaui Bonyhádi Összes
 1895 1909 1895 1909 1895 1909 1909
Bika: öreg 4 6 3 5 7 3 14

2 éves 4 – 2 8 6 4 12
1 éves 8 4 20 23 28 5 32
választott 32 1 32 28 64 9 38
szopós 20 19 16 16 36 9 46

Tehén: fejős 212 126 84 163 296 74 363
2 éves 35 63 20 84* 55 30** 177
1 éves 61 45 26 65 87 22 132
választott 64 71 17 49 81 29 149
szopós 18 30 12 15 30 10 55

Összesen: 469 355 232 456 701 195 1069
Tinó: 3 éves 11 ? – ? 11 ? 53

2 éves 42 ? 18 ? 60 ? 131
1 éves 39 ? 4 ? 43 ? 100
választott 42 ? 4 ? 46 ? 80

Ökrök: 328 507***
Mind-
összesen: 592 ? 258 ? 1178 ? 1858

*  Közülük 20 db 3 éves.

** A 30-ból 12 db 3 éves.

*** Az 507 ökörből 227 db a nyugati fajtákból került ki.  

10 M. kir. 1896. 163–164., BOROVSZKY S. 1910. II. 89. 
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fajta már igényesebb és válogatósabb volt, és tulajdonképpen fajtanemesítési célokat 
szolgált. Az anyákra precope kosokat bocsátottak, az így nyert egyedek döntően az 
apaállat tulajdonságait örökölték. A merinónak ez a két fajtája képezte a további 
törzsállományt, amely alapvetően nem jövedelemszerzési célokat szolgált, hanem 
a földművelésügyi tárca fajtanemesítési céljait. Az arra érdemes példányokat köz-
tenyésztési célokra adták el, évenként 20 tenyészkos került eladásra. Az uradalom 
rendszeresen szerepeltette juhait ennek érdekében a különböző hazai és nemzetközi 
kiállításokon. Ott voltak az 1896-os millenniumi kiállításon is. A  gyapjú árának 
tartós visszaesése miatt a juhászat ekkor nem tartozott az igazán jövedelmező ága-
zatok közé. A precope merinó viszont előnyös hizlalási lehetőséget biztosított, így 
nagyobb defi cit nélkül fenntartható volt a törzsállomány. A létszám már meg sem 
közelítette a hajdani 12 000-es darabszámot. A  juhok összlétszáma 1895-ben már 
csak 2284 db, 1898-ban 2300, majd 1909-ben csak 1189 volt.16

A közönséges állomány valószínűleg zömmel cigája juhokból állt. Ezeknél, mi-
vel tenyésztési célokat nem szolgáltak, már a bárányokat értékesítették. Utána pe-
dig az anyákat fejték. Fejésükre egyetlen adat áll rendelkezésre, ugyanis az újonnan 
belépő jószágigazgató, Deininger az 1892 novemberi tisztiszéki ülésen felszólítja 
az ispánokat, hogy a jövőben a juh-naplóba a kifejt tejmennyiséget is vezessék be, 
ne úgy, mint eddig, hogy csak a nyert túró került könyvelésre.17

A juhok fajta, életkor és nem szerinti megoszlása 1895-ben

NEM ÉS ÉLETKOR 
SZERINT

FAJTÁK SZERINT ÖSSZESEN
Posztógyapjas Fésűsgyapjas

Kos:
öreg 15 12 27
2 éves 15 – 15
1 éves 5 20 25

Anya:
öreg 381 391 772
2 éves 33 73 106
1 éves 58 140 198

Ürü:

öreg – 136 136
2 éves 92 69 161
1 éves – 112 112
Szopós bárány 347 385 732

Összesen: 946 1338 2284

16 GV 1898. 3–4. sz., M. kir… 1896. 165., BOROVSZKY S. 1910. II. 89. 
17 MOL K 184. 30-6722/1894.
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henészetnél dolgozók tejilletményét le-
számítva is közel 2000 liter kerülhetett 
eladásra. A 20. század elején már a bu-
dapesti Központi Tejcsarnok látta el a 
forgalmazást, és mivel a gödöllői képvi-
selő-testület a tejcsarnok elhelyezésére 
nem volt hajlandó területet átengedni, 
azt 1904-ben a Nagyvendéglőben he-
lyezték el.14  

A szarvasmarha-tenyésztésből a tej 
mellett további jövedelemszerzési lehe-
tőségek adódtak. A minőségi fajtacsere 
jegyében a felnevelt és arra alkalmas 
bikákat tenyésztőknek és községeknek 
adták el. A tenyésztésre alkalmatlannak 
mutatkozó üszőket pedig mészárszé-
keknek adták el. További lényeges be-
vételi forrás volt a hizlalás. Elsősorban 
a tenyészbikaként nem értékesíthető 
egyedeket ivartalanítottak, és a tinókat 
hizlalásra fogták. Az  igavonásra is al-
kalmas egyedeket 2 évig igásökörként hasznosították, majd utána kerültek hizla-
lásra. A  borzderes, inntáli fajta erre kevésbé volt alkalmas, viszont a pinzgaui a 
kisebb tejhozamot nagyobb húsmennyiséggel pótolta. A fajta egyik jeles képvise-
lője volt a Plútó nevű bika, mely 1898-ban az egyik legszebb apaállatnak bizonyult, 
1000 kg-nál is több volt a súlya. A bikát az ágazat tenyésztési főfelügyelője, Pirkner 
János nyomban meg is vásárolta.15  

A szarvasmarha-tenyésztés vezető ágazattá válása után is megmaradt Gödöllőn a 
juhtenyésztés is. A régi állomány azonban fokozatosan lecserélődött. A hajdani me-
rinó negretti törzsállományt a precope merinó váltotta fel. Ezzel a törzsállománnyal 
egy időben szerzett be a gazdaság szintén a merinókhoz tartozó ramboullet fajtákat 
is. A precope merinó fajta igen bevált. Az anyák meddőségi százaléka igen csekély 
volt, igénytelen és gyorsan gyarapodó fajtának bizonyult. A bárányok súlya elléskor 
elérte a 4-6 kg-ot, 5-6 hét alatt a 20 kg-ot. A kifejlett 2 éves kosok pedig meghalad-
ták a 100 kg-ot. Mind a kosok, mind az anyák már másfél éves korukra ivaréretté 
váltak, gyakori volt a kettős ellés. Ez a fajta könnyen hizlalható, húsa ízletes, mentes 
a birkára jellemző vadízektől. A  fajta gyapjútermelésre is igen alkalmasnak bizo-
nyult. Viszonylag kevesebb zsírtartalmú gyapjúval szolgált. A szálak hossza elérte 
a 10 cm-t, és az anyák átlag 7, a kosok pedig 8,5 kg gyapjút adtak. A ramboullet 

14 GH 1904. ápr. 24.
15 Rovara Frigyes: A  gödöllői koronauradalom. GV A  Gödöllő és Vidéke irodalmi melléklete. 1898. 4. sz. 

18–20.

Plútó, bika apaállat. Fotó: Erdélyi Mór 

Plútó bika. Fotó: Erdélyi Mór
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szopós csikóból állt. További 28 db öreg herélttel az együttes létszám 330 db volt.20 
Az átlagos évi szaporulat 50-60 csikó volt.

Deininger Imre jószágigazgató idején indult meg Gödöllőn a sertéstenyésztés 
is. A jószágigazgató már belépésekor tervezte egy konda létesítését, a minisztéri-
um ezt csak évek múlva hagyta jóvá. A  sertéstenyésztés megindulása, az előző-
ekhez hasonlóan része volt a minisztérium tenyésztési programjának. Gödöllőn 
a mangalica tenyésztése kezdődött el, Fogarason fehér mangalicát, míg Kisbéren 
berkshire fajtát tenyésztettek. Az elsődleges cél itt is az volt, hogy a tenyésztők és a 
gazdák megfelelő tenyészállatokhoz jussanak. A gödöllői állomány 100 anyakocára 
épült, ezt lehetett állandó létszámnak tekinteni. A gyors szaporulat révén így évi 
80 kant és 50 kocát lehetett köztenyésztés céljára eladni. A további, tenyésztéshez 
nem szükséges szaporulatot ivartalanítás után hízásra fogták, és hízóként értékesí-
tették.21 Ez sertéshizlalók felállítását is jelentette. 

Az uradalom örökölt állattenyésztési ágazata volt a haltenyésztés. A Rákos-pa-
tak által táplált összesen 18 hektárt kitevő két tóban folyt a tenyésztés. A sokáig 
mellékhaszonvételnek tekintett ágazat működtetése abból állt, hogy az őszi leha-
lászás után a következő tavasszal kétnyaras félkilós pontyokat eresztettek a tóba, 
majd amikor azok súlya meghaladta az 1 kg-ot, lehetett őket lehalászni. A tenyész-
tett halfajta a ponty volt, de került a tóba kárász és csuka is. Korábban a tavak rend-
szeresen, mint mellékhaszon források, bérbe voltak adva. Deininger idejében házi 
kezelés alá kerültek, ezt szolgálta egy vízmester alkalmazása is. A lehalászás után a 
tavak fenekén maradt iszapot is kiaknázták és trágyaként hasznosították.

A másodlagossá váló mezőgazdasági termelésben a fentiekből következően a 
takarmány megtermelése volt a legfontosabb. A növekvő állatállomány még min-
dig nem tudta kellő mennyiségű trágyával ellátni a gazdaságot, ezért a földmű-
velésügyi felügyelet idején rendszeressé váltak a trágyavásárlások. A  beszerzés 
legközelebbi lehetősége volt a kőbányai sertéshizlaló telep. Innen rendszeresek vol-
tak a szállítások, de érkezett trágya a távoli pancsovai uradalomból, és más helyek-
ről is, vasúti vagonokban. A rendszeres beszerzésekre 1890-től vannak folyamatos 
adatok.22 Átlag 250-300 vagon trágyát rendeltek évente. Deininger fokozatosan 
lecserélte az elavult mezőgazdasági eszközöket is. Megjelentek a Sack-féle ekék és 
Gruber-féle boronák és fűkaszálógépet is vett az uradalom. A mezőgazdasági ter-
melést többé nem a minisztérium határozta meg, mint a pénzügyi felügyelet idején, 
azt a jószágigazgató a kerületi tisztekkel egyetértésben maga alakította ki. Az ál-
lattartás igényeinek megfelelően változott a takarmánytermelés. Előfordult, hogy 
a fogyó takarmánykészletek pótlására a tavaszra tervezett vetésforgókon azonnal 
változtattak a gyors pótlás érdekében. 

Az 1895–1896-ra tervezettek szerint a szántóterületeknek már 77 %-án termel-
tek takarmányt. A búza és a rozs, vagyis a kenyérgabona a terület 23 %-át vette 

20 BOROVSZKY S. 1910. II. 88–89. 
21 Uo.
22 MOL K 184. 30t. 1945/1894.
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A juhok tartása a gödöllői silány legelők és a másra nem hasznosítható területek 
miatt is indokolt volt, ugyanakkor futóhomokos részeken szőrférgektől, a lapályos 
részeken pedig mételytől kellett tartani. Elsősorban az utóbbi jelentett nagyobb ve-
szélyt és a kergekór. Ezzel kapcsolatosan Deininger szigorú intézkedéseket vezetett 
be. Ugyanis korábban a kerge birkákat a cselédeknek adták el, és azok a birkafejet 
odaadták a kutyáknak. A kutyák pedig, mint köztes gazdák, tovább terjesztették a 
kórt. Ezért megtiltotta a beteg juhok cselédnek történő eladását, majd betiltotta a 
cselédek kutyatartását. Csak a csőszök és juhászok tarthattak ezután kutyát. Voltak 
akkor már hajtószerek, de ezek ára „tetemes” volt.18

A lótenyésztés évtizedekig csak az igáslovakhoz kötődött. A  szaporulat érde-
kében különböző vérű apaállatokat használtak, azonban a lovakon továbbra is 
kidomborodott az eredeti muraközi fajtajelleg. Az 1890-es évektől „Furioso” mé-
nek léptek szolgálatba. „A Furioso vér annyira bevált, hogy az utóbbi években 
(1893–1895. – F. J.) felnevelt csikók az eddigi állománynál sokkal egyöntetűbbek, 
az ivadékok pedig tetszetős küllemű, erős és kitartó lovak.” 19 Pedig másutt ez a 
keresztezés nem vált be. 1895-ben az állomány 75 db igáslóból, 2 db 4 éves, 4 db 3 
éves, 12 db 2 éves és 10 db 1 éves kancából állt. Továbbá volt heréltből 8 db 3 éves, 
6 db 2 éves, 6 db 1 éves csikó és 5 szopós, összesen 132 db. 1898-ban az állomány 
140 db volt. A Földművelésügyi Minisztérium az állattenyésztési felügyelőségeken 
keresztül igyekezett az igáslovaknál is biztosítani a célszerű fajták alkalmazását. Ezt 
a célt szolgálták az állami méntelepek. Ilyen volt Székesfehérváron, Nagykőrösön, 
Debrecenben és Sepsiszentgyörgyön. Innen lehetett méneket bérelni, akár egész 
évre is. Az országban közel 1000 fedeztetési állomást létesítettek a cél érdekében, 
de a községeknek is adtak el tenyészméneket kedvezményes áron, részletfi zetés 
mellett. A miniszter magántenyésztőktől is vásárolt fel a cél érdekében a mének 
gyarapítására csikókat. Nem tudni, hogy a bérelt „Furioso” mén melyik forrásból 
származott. A ménesbirtokok lótenyésztésének is az egyik célja volt a megfelelő 
igáslovak kitenyésztése. 

A ménesbirtokok másik fontos feladata volt különböző fajtákból álló törzsál-
lományok fenntartása, azok nemesítése. Kisbéren angol telivér és félvér, Bábol-
nán arab telivér és félvér, Fogarason lipicai, Mezőhegyesen a nóniusz fajtának a 
gidrán, a kis és nagy változatát tenyésztették. A  gödöllői koronauradalom és a 
ménesbirtokok közös felső igazgatásának létrehozásával 1895-ben Gödöllő nem 
vált ménesbirtokká. Két év múlva azonban ez a folyamat is elkezdődött. 1897-ben 
Mezőhegyesről kisnóniusz állományt telepítettek át Gödöllőre. Azzal a céllal, hogy 
könnyű kocsikhoz alkalmas és katonai szolgálatra is megfelelő lovakat neveljenek. 
Ez a törzs kitűnően bevált, a 20. sz. első éveiben a 3 éves méncsikók 80%-át érté-
kesíteni tudták köztenyésztési célokra 1400 koronás áron. A tenyésztésbe be nem 
vont kancákat és herélteket pedig 800 koronájával adták át a hadseregnek. 1909-re 
az állomány 4 tenyészménből, 23 kétéves, 23 egyéves, 44 db választott és 39 db 

18 MOL K 184. 13/1. 982/1893.
19 M. kir… 1896. 163. 
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Vetésforgók beosztása a haraszti és ilkamajori kerületekben 24

 HARASZT:
I.
1. takarmány- és murokrépa 6. rozs
2. zab füves baltacimmal 7. kukorica
3–4. füves baltacim 8. zabos bükköny
5. csalamádé 9. felében rozs, felében kukorica
II.
1. takarmányrépa 6. tavaszi
2. tavaszi 7. csalamádé
3. zabos bükköny 8. őszi
4. őszi 9–10–11. lucerna
5 takarmányrépa
III.
1. burgonya 6. tavaszi
2. tavaszi 7. csalamádé
3. zabos bükköny 8. őszi
4. őszi 9–10–11. lucerna
5 kukorica
ILKAMAJOR:
I.
1. takarmányrépa és csalamádé 4. zabos bükköny
2 tavaszi gabona 5. őszi gabona
3. kukorica 6. lucerna
II. 
1. kapás 8. takarmány
2. tavaszi gabona füves baltacim 9. őszi gabona
3–4–5. füves baltacim 10. kapás
6. őszi gabona 11. őszi gabona
7. tavaszi gabona 12. takarmány

13. tavaszi gabona
III. 
1. takarmány 5 kapás
2. őszi gabona 6. tavaszi gabona
3. kapás és csalamádé 7. lucerna
4. őszi gabona

24 Uo.
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igénybe, ezzel szemben az árpa és zab együttesen a terület 19,4 %-át tette ki, a 
kukoricával együtt, vagyis az összes szemes takarmány 30,3 %-át. Az őszi tavaszi 
vetések nagyjából egyenlő forgója ezzel teljesen megszűnt, mivel őszi vetéseknek 
csak a kenyérgabonát lehetett tekinteni. A szántóföldi művelés alá eső területekből 
tehát összesen 77 %-ot az állattartás szolgálatába állítottak, sőt a gabonaőrléskor 
keletkezett korpa is takarmányul szolgált. Ha a réteket és legelőket is fi gyelembe 
vesszük, akkor azt látjuk, hogy az összes hasznosított területből 82,5 % az állattar-
tás szolgálatában állt. 

Az össz- és szántóterület művelési ágak szerinti megoszlása 1895–1896-ban 
(A bérbe adott mácsai kerület nélkül) 23

Szántóföldi művelés (Kh)
Kalászosok Kapások Takarmányok
Búza 505,8 Kukorica 644,2 Lucerna 749,7
Rozs 855,1 Cirok 7 Füves here 110,8
Árpa 412,4 Takarmányrépa 373,2 Füves baltacim 253,6
Zab 733,4 Murok répa 44 Zabosbükköny 581

Burgonya 178 Takarmány rozs 98
Csalamádé 329,3
Mohar 29,1

Összesen 2506,7 Összesen 1246,4 Összesen 2151,5

Összterületből Szántóból
 Kh % Kh %
Szántó 5904,9 63 Kenyérgabona 1360,9 23
Rét 597 6,3 Árpa+zab 1145,8 19,4
Legelő 1944,7 20,7 Kukorica 644,2 10,9
Szőlő + gyümölcsös 142,3 1,5 Takarmány 1754 46,7
Fásított ter. 403,7 4,3
Összesen 9380,8 100 Összesen 5904,9 100

23 M. kir… 1896. 158–159.
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azokról megállapították, hogy jó minőségűek, trágyázásra és műtrágya előállításá-
ra alkalmasak. A Kultúrmérnöki Hivatal próbafúrásokkal feltárta a lelőhely teljes 
térképét. Megállapították, hogy 0,5-1 m fedőréteg alatt 1,5-2 m vastagságú tőzeg 
található a mederben. Ez a feltárás Gödöllőtől Isaszeg felé haladva, a két halastavat 
elhagyva, az alsó malom és Isaszeg közötti patak medrét érintette. 

A jószágigazgató, mivel a tőzeg igen jelentősen pótolhatta volna az uradalom 
trágyahiányát, részletes tájékozódás után több tervet is kidolgozott a hasznosítá-
sára. Kapcsolatba lépett „a tőzeg és műtrágya ipar részvénytársasággal” is, mely 
több ajánlatot is tett. Ezek közül a legelfogadhatóbb az volt, mivel az uradalom 
részéről kockázattal nem járt, hogy a társaság saját költségén végzi a kitermelést, 
és a tőzeg mázsájáért fi zet 10 kr-t, továbbá a feldolgozott anyagból meghatáro-
zott mennyiséget rezsiköltségen 10% nyerség hozzáadásával átad az uradalomnak. 
A minisztérium ezt a javaslatot fogadta el.26 A kitermelés érintette volna a tavakat 
és a malmokat is, szóba került a kitermeléssel együtt további halastavak létrehozása 
is, valamint további területek megvétele magánosoktól stb. Valójában nem állapít-
ható meg további források hiányában, hogy a tervek mennyire realizálódtak, és 
végül az uradalom aknázott-e ki tőzeget. 

Deininger Imre, ahogy átvette az uradalmat, minden területen megindította 
a fejlesztést. Fűzfavesszőket telepített kosárfonás céljából. A vásártér mellett cse-
metekertet hozatott létre eperfák nevelése céljából 1200 négyszögöl területen.27 
Egyik legfontosabb feladatának tekintette a fi loxéra által kipusztított szőlők pót-
lását. A fi loxéra 1902-re elvitte az ország szőlőinek több mint 70%-át. Gödöllőn 
már 1886-ra 900 négyszögöl szőlő pusztult ki. Az 1890-es évekre 16 kh szőlő esett 
áldozatul. Deininger nem csupán a kipusztult szőlőket pótoltatta, hanem jelentős 
új telepítésekbe kezdett. A telepítések elsősorban a futóhomokos földek hasznosí-
tását szolgálták, de telepítettek oltványokat is. 1895-re már 87,8 kh szőlője volt az 
uradalomnak, továbbá jelentős gyümölcstelepítések is történtek. A gyümölcsösök 
és a kertek területe 54,5 kh volt. A további telepítések érdekében 10 kh-on faisko-
lát hoztak létre. A  telepített szőlők elsősorban a Gödöllőn kedvelt olaszrizlingre 
épültek. Az 1890-es évek végére az újonnan telepített és szakszerűen művelt szőlők 
már gazdag szüreteket ígértek. 1895-ben az uradalom már 3 vincellért alkalma-
zott. A bort eredménnyel értékesítették a helyi lakosságnak is. Deininger idejében 
megnyílt a lehetősége annak, hogy a termés eladható részét a helyi piacokon is 
értékesítsék, így az uradalom tejet, tejtermékeket, bort és halat is árult a helyi la-
kosságnak elérhető áron, ami a korábbi pénzügyminiszteri felügyelet alatt lehetet-
len lett volna. Nick Ede idején már csak a szövetkezeti bolt árult tagoknak, a tejet 
pedig a tejcsarnok forgalmazta. 

Az uradalomban végbement változásokat jól tükrözi az alkalmazottak köré nek 
bővülése is. 1895-ben az uradalom alkalmazásában 1 gépész, 1 gépészlegény, 2 
magtáros, 3 vincellér, 4 kovács, 4 bognár, 2 bognárlegény, 5 kőműves, 1 kertészlegény, 

26 MOL K 184. 13/1. 11312/1893.
27 MOL K 184. 30t. 72822/1894.
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A vetésforgókat kerületenként és táblánként, a talajviszonyoknak megfelelően 
állították össze. Az sem volt mellékes, hogy az illető kerületben milyen nagyságú 
az állatállomány. A tejtermelés szempontjából két területet kiemelve, a harasztit és 
az ilkamajorit, azt látjuk, hogy a gabona még inkább háttérbe szorul. A szarvas-
marhák korpát, zöldtakarmányt, répát fogyasztottak a legnagyobb mennyiségben, 
télen szálastakarmányt, répát, zab- és árpaszalmát, kukoricaszárat. Az uradalom 
Deininger idejében bevezette, hogy a részesművelésbe adott kukoricák esetében 
a szár teljes egészében az uradalomé maradjon. A vetésterületek növelése ellenére 
ugyanis gyakori volt, különösen szálastakarmányok tekintetében a tavaszi hiány. 

Ilyenkor vásárolni kellett a takarmányt. Az ispánoknak az is feladata volt, hogy 
felderítsék, hogy hol lehet elfogadható áron, jó minőségű takarmányt vásárolni. 
A  vásárlásra csak javaslatot tehettek, ezután az igazgató személyesen tekintette 
meg a vásárlás céljára kiszemelt árut, és ha azzal egyetértett, utána következhetett 
a megvétel. 

A rendkívül silány talajadottságok ellenére az uradalomnak a terméseredmé-
nyekkel nem kellett szégyenkeznie. 8 évi (1887–1904) termésátlag búzából 13,6 
q volt hektáronként, az országos átlag 12,9 volt. Pest megye átlaga a jó közepes 
termésű 1898-as évben 12,2 q volt. Rozsból a 8 éves átlag 11,2 q, ami szintén elfo-
gadható volt. Árpából 11,2, valamint zabból 7,3, különösen a zab esetében ez igen 
gyengének minősíthető. Ez azt jelenti, hogy a klíma egyáltalán nem kedvezett a ta-
vaszi kalászosoknak. A zab és árpa viszont szükséges takarmány volt, és a szalmáját 
is feletették, ezért feltétlenül része volt a vetésforgóknak. A répatermés 350-430 q 
volt hektáronként, ami szintén elfogadható. Termelése, leszámítva a munkaigényes 
termelését, igen kifi zetődő volt, hiszen átlagos terméshozammal számolva 90 800 
q-ra lehetett számítani évente. Ebből a mennyiségből 6 hónapi etetést alapul véve, 
egy szarvasmarhára, a szopós borjakat is beszámítva, 40 kg jutott naponta. Ezt a 
mennyiséget nyilván nem fogyasztották el, jutott belőle más állatoknak is. Nem 
is említve, hogy a megtermelt burgonya zömét is takarmányozásra használták fel. 

A takarmányozás szempontjából az akkori Magyarországon elsősorban a ré-
tek és legelők játszottak meghatározó szerepet. Gödöllőn éppen ezek silánysá-
ga miatt, részesedésük az összterületből messze az országos átlag alatt maradt. 
Deininger igen fontos lépéseket tett ezek javítása érdekében. Tervbe vette a Rá-
kos-patak kimélyítését és a mellette húzódó rétek és legelők feljavítását is. A Kul-
túrmérnöki Hivatal elkészítette ehhez az alagcsövezési terveket is. A csöveket az 
uradalom be is szerezte, ám a mélyítési munkálatok során kiderült, hogy az egész 
patakmeder tőzeget tartalmaz. Mivel a tőzeg nem tette lehetővé az alagcsövezést, 
az egész terv megfeneklett. Helyette előtérbe került a tőzeg gazdaságos kiaknázá-
sának a lehetősége.

A mélyítés 1892 őszén, a betakarítási munkálatok befejezése után kezdődött 
el.25 A tőzeg fellelésével kialakult új helyzet után a tőzegmintákat bevizsgáltatták és 

25 MOL K 184. 13/1. 15083/1893.
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A KORONAURADALOM 
MINTAGAZDASÁGGÁ VÁLÁSA

Deininger Imre 1892-től 1898-ig tartó jószágigazgatósága idején az uradalom 
jelentős változáson ment keresztül. Perspektívájában kirajzolódott egy korszerű 
belterjes gazdaság képe. Mindezekhez társult, hogy Deininger első teendői közé 
tartozott a településhálózat kiépítése. Két év alatt telefonnal kötötték össze a ma-
jorokat, és azokat az igazgatóságokkal. A kiépítést maga az uradalom végezte. Így 
meglehetősen csökkentek a költségek, és felgyorsult az ügymenet. Utódjának csak 
folytatnia kellett a megkezdett munkát, és hogy ez folytatható legyen, arról maga 
Deininger is gondoskodott. A minisztériumba felkerülve, mint a felügyeletet köz-
vetlenül ellátó főtiszt, mindent megtett az uradalom további fejlesztése érdekében. 
Ehhez kellett természetesen egy dinamikusan dolgozó, gyökeres változtatásokra 
törő miniszter, Darányi Ignác. 

Darányi hivatalba lépésétől kezdve a ménesbirtokoknak és a gödöllői korona-
uradalomnak nem elsősorban a jövedelemtermelés, hanem az egész mezőgazdaság 
fejlesztése lett a feladata. Mint korábban láttuk, a birtokokon a hazai állattenyésztés 
egyedi bázisai alakultak ki azzal a céllal, hogy az importból behozott tenyészál-
latok mellett ezek a gazdaságok továbbtenyésztéssel szolgálják a hazai igényeket. 
Ezek az állami birtokok már 1895-ben 149 nyugati fajtájú tenyészbikával, 1895 és 
1902 között pedig összesen 1670 db-bal járultak hozzá a köztenyésztéshez, ennyit 
bocsátottak a községek és a gazdák rendelkezésére. A legnagyobb számban serté-
sekkel segítették a tenyésztőket, tekintetbe véve az 1890-es évek végére megjelent 
sertésvészt. Az apa- és anyaállatok nevelése mellett a jó minőségű vetőmagvak elő-
állításában is kulcsszerepet kaptak az állami birtokok. 1896-tól napi áron juthattak 
a gazdák vetőmaghoz, szinte minden termék esetében. 1897-ben már 11 558, 1898-
ban pedig 16 364 q búzát adtak át vetőmagként a gazdáknak. 

1899-től kezdve a gazdasági egyesületek egyre gyakoribb tanulmányi utakat 
szerveztek a ménesbirtokokra az ottani állattartás és mezőgazdasági termelés 
tanulmányozására. Így a gazdaságokat évente több ezer kisgazda kereshette fel. 
A látogatókból Gödöllőnek is jutott, erre utal, hogy 1898–1908 között a látogatók 
fuvar- és ellátási költsége 10 205 koronába került.30 Gödöllő már Deininger hiva-
talba lépésétől kezdve különös fi gyelemben részesült. A koronauradalom lett az ál-
latorvosi főiskola gyakorlati gazdasága. A főiskola III-IV. éves hallgatói itt nyertek 
gyakorlati képzést állattenyésztésből és állatgyógyászatból, 6-6 tagú csoportokban 
tartózkodtak az uradalom különböző majorjaiban.

Darányi Ignác nemcsak azt tartotta fontosnak, hogy az említett uradalmak 
mintául szolgáló állattenyésztési telepeit bemutassák, hanem azok alapszintű kép-
zést is biztosítsanak. 1906-ig ezek a gazdaságok már együttesen 13 iskolát tartottak 

30 DEININGER I. 1911. 9. 
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1 hivatalszolga, 9 béresgazda, 11 csősz, 1 szőlőcsősz, 3 tehenes gazda, 29 tehenes legény, 
4 tejkezelő, 2 gulyás számadó, 15 gulyásbojtár, 1 juhászgazda, 9 juhászbojtár, 1 csikós, 
2 csikósbojtár, 1 korodás, 4 udvaros, 4 göbölyös, 12 takarmányos, 31 kocsis, 4 lovász, 
81 béres, 8 ostoros, 1 tejhordó, 6 mosogató, 3 vízhúzó, 2 szamaras volt.28 A bére-
sek évi 60 Ft-ot kaptak készpénzben, ez akkor kb. 100 napi napszámbérnek felelt 
meg. Természetben kaptak 4 hl búzát, 16 hl rozsot, 2 hl árpát, 2 hl kukoricát, 1 
hl hüvelyest (bab és borsó), 28 kg szalonnát, 28 kg sót, 14m3 dorongfát és egy kh 
illetményföldet.29 A  béresek az állattartásból is juthattak jövedelemhez. Mindez 
sokkal biztonságosabb megélhetési lehetőséget biztosított, mint egy törpebirokos-
nak a saját gazdasága. A napszámbérek tavasszal napi 40-50 kr, nyáron pedig 70-
100 kr közt mozogtak. Az  uradalom legfőbb gondja nem ezeknek a béreknek a 
kifi zetése volt, hanem az, hogy nagyobb betakarítási munkákhoz nem kapott elég 
napszámost. Budapest közelsége miatt az év jelentős részében munkaerő- hiánnyal 
kellett számolni. 

Az aratási és cséplési munkákat hagyományosan részért végezték, erre a mun-
kára mindig volt elegendő jelentkező, hiszen még a másutt dolgozók számára is 
fontos volt, hogy évi kenyerüket biztosítsák. Az  uradalom korábban a kiadások 
kímélése miatt, ez időben pedig a napszámosok hiánya miatt ezeket a munkákat 
mellékszolgáltatásokhoz kötötte. Ilyen volt elsősorban a fűkaszálás és más szálas-
takarmányok betakarítása. A takarmánytermelés megnövekedésével azonban már 
ezt a munkát nem lehetett erre építeni, ezért kellett fűkaszáló gépet beszerezni. 
A gép beállításával már csak azokon a helyeken kellett kaszáltatni, ahol a gép ezt 
a munkát nem tudta elvégezni. A napszámosok biztosításának másik módja volt 
a részes művelés. Az  igény elsősorban a kukoricaföldekre irányult, ezért is lehe-
tett további szolgáltatásokat kérni. További ésszerű megoldás volt, hogy a munkák 
egyik részét nem napszámosok felfogadásával végeztették el, hanem kiadták szak-
mányba. A munka egy előre kialkudott összegért történő elvégeztetése előnyösebb 
volt az uradalomnak, mivel nem kellett a napszámosokat felügyelni, de előnyös 
volt a felvállalóknak is, mivel ezt a munkát jelentősebb presztízsveszteség nélkül 
végezhették parasztok is. 

Fontos volt, hogy a részesművelés is szolgálja az uradalom fejlesztési céljait, 
ezért a szántást és a kukorica elvetését, géppel, az uradalom végezte, erre a célra 
külön beszerzett vetőmaggal. A részesnek a vetőmagot a betakarításkor meg kellett 
adnia, az uradalom által végzett munka fejében pedig meghatározott munkát vé-
geznie. A betakarítási munkák közül a legnagyobb gondot a répaszedés jelentette. 
Ez a munka már hidegebb őszi napokra esett, dérrel, sárral kellett számolni, nem 
tartozott a kellemes munkák közé, ezért azok is, akik napszámba jártak, ha lehetett, 
inkább más munkát vállaltak. 

28 M. kir… 1896. 156. 
29 GV 1893. 3. sz.
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ellenállóak, jól költenek, de apró termetűek és kisméretű tojást tojnak. Ezen kell 
változtatni. Azt is felismerték, hogy a „magyar tyúk páratlan kincs”, ezért a fajtát 
teljesen megváltoztatni nem szabad. A behozott baromfi kat a minisztérium min-
den más ellenszolgáltatás nélkül az addig tenyésztett baromfi kért cserébe kiosz-
totta a gazdáknak. Az állami birokokon a gazdatisztek és a cselédség állományát 
hasonló módon lecserélte. Ellátta nemes fajtákkal a minisztérium a gazdasági 
tanintézetek, földműves iskolák és végül Gödöllő gazdaságait. A környező falvak 
lakossága csere útján juthatott kakasokhoz és tojásokhoz. A  fajtanemesítés évek 
alatt jelentősen előrehaladt a láncszerű terjedés eredményeként. Az állami telepek-
ről 1898–1902 között 26 557 db hímbaromfi  került kiosztásra. Megnőtt a baromfi  
és a tojás piaci értéke is, s ami nem lényegtelen, az 1895-ös 42 000 000 koronáról 
1900-ra már 72 000 000 koronára növekedett az országnak a baromfi  exportjából 
származó jövedelme.32

A piacképesség nem csupán fajta kérdése volt, a miniszter azzal a céllal állítot-
ta föl a gödöllői munkásképző iskolát, „hogy a baromfi val foglalkozó munkások 
gyakorlatilag kiképeztessenek és elsajátítsák azt az ügyességet, mely nem csak a 
baromfi  helyes és okos neveléséhez, hanem a piac részére való előkészítéshez is 
szükséges.” 33

A baromfi telep kialakításával egy időben tervezték Gödöllőn egy korszerű mé-
hészeti gazdaság és a hozzátartozó méhészeti szakképzés megvalósítását. Darányi 
Ignác a tervezetet és a hozzátartozó indoklást már 1898-ban felküldte az uralko-
dónak jóváhagyás végett. A király augusztus 28-án, Bécsben sajátkezű aláírásával 
elfogadta a javaslatot. Darányi törekvései a méhészeti gazdaság létrehozásával ha-
sonlóak voltak a baromfi telepéhez. Az  uralkodóhoz írott felterjesztésében a kö-
vetkezőket írta: „A méhészet, mint az ország szegényebb sorsú lakosainak kevés 
beruházást igénylő egyik jelentékenyebben jövedelmező gazdasági foglalkozását 
egy újabb intézmény létesítésével óhajtom továbbfejleszteni. Szükséges ugyanis, 
hogy a méhészet részére egy oly központ teremtessék, ahol az érdeklődők a gya-
korlati méhészeti eljárásokat megismerhessék, az újabb eszközök kísérlet alá vé-
tessenek, a beváló segédeszközök megszerezhetők legyenek, s általában mindaz 
látható és elsajátítható legyen, mi ezen gazdasági termelés, s az azzal összefüggő 
iparág fejlesztésére szolgálhat.” 34

A 20-25 kh területre tervezett gazdaság feladata nemcsak a méhészképzéssel 
kívánt hozzájárulni a hazai méhészet fejlesztéséhez, hanem azzal is, hogy a népta-
nítók, lelkészek és gazdák számára tanfolyamokat hirdet, és az ismereteket az előb-
biek tovább is adhassák. A gazdaság egyik feladatát képezte a korszerű kaptárak és 
más méhészeti segédeszközök előállítása és a méhészek közötti kiosztása. A mé-
hészeti gazdasághoz csemetekert is tartozott, a legjobb mézelő fák és cserjék ne-
velése és megismertetése céljából. „Végül feladata leend ezen gazdaságnak a méz 

32 Mg. F. ü. 1904. 77–79. 
33 Uo. 78. 
34 MOL K 184. 52. 56143/1898.
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fenn saját költségükön. Egy-egy mintatelephez nem csupán iskolákat kapcsoltak, 
hanem általában kísérleti telepeket is. Gödöllőn a miniszter 1905-ben rendelte 
el az Isaszeghez tartozó szentgyörgyi majorban egy szeszgyár felállítását. A gyár 
1906-ban kezdte meg működését, kukoricából és burgonyából állítottak elő napi 
400 liter szeszt. A gyárhoz tartozott egy burgonyakísérleti telep is. Egyben a gyár 
országos szeszkísérleti állomásként is működött, továbbá szeszfőzői tanfolyamokat 
indított. Ugyanebben a majorban tejgazdasági munkásokat képző iskola is műkö-
dött. Ezt az iskolát 1905-ben Kisbérre helyezték át. 

Ezek az iskolák elsősorban az állami uradalmakban foglalkoztatottak képzését 
szolgálták. A miniszter azonban fontosnak tartotta, hogy a szegényebb rétegekről 
is gondoskodjon. Ennek érdekében számos lépést tett, közülük az egyik legfonto-
sabb a gödöllői baromfi telep és a hozzá tartozó munkásképző iskola felállítása volt 
1898-ban. A baromfi állománynak ugyanis több mint 90%-a a szegényebb lakosság 
és a paraszti birokosok kezén volt. A tojás és a baromfi  jelentős kiegészítő jövedel-
met biztosíthatott, különösen a tanyavilág lakói számára. Hogy a baromfi  és a tojás 
külföldön is piacképes legyen, ehhez állami segítségre, fajtacserére, nemesítésre 
volt szükség. Ezt a célt szolgálta alapvetően a gödöllői telep létrehozása. 

A telepet és az iskolát 18 kh-on, célszerűen a Felsőtó mellett hozták létre. A ba-
romfi fajták számára külön elkerített területeket alakítottak ki. 1907–1908-ban cse-
lédlakásokat építettek. Az  építkezést Pápai Mihály budapesti vállalkozó végezte, 
aki a versenytárgyalást megnyerte. A  lábazatot terméskőből építették, ezt a vál-
lalkozó Solymosról (Heves megye) hozatta, és műszaki egyetemen vizsgálták be. 
A falak nem a helyi gyenge minősé-
gű, hanem rákosi téglából készültek. 
A  vállalkozóval kötött szerződés a 
helyi munkások érdekeit védte. Ki-
mondta, hogy a bért élelemmel, ital-
lal vagy utalvánnyal nem válthatják 
ki, továbbá a vállalkozó csak olyan 
munkást alkalmazhat, akit a hiva-
talfőnök nem kifogásol. A  vállalko-
zónak meggyűlt a baja az átvételkor, 
mert az igazgatóság mindenbe bele-
kötött, a pótjavítások egészen 1905-
ig húzódtak.31 

A minisztérium baromfi programja a gödöllői építkezésekkel egy időben meg-
indult. Jelentős mennyiségű nyugati hímbaromfi t vásároltak a hazai fajták javítása 
érdekében, így pekingi kacsákat, emdeni ludakat, francia bronzpulykát és plymout 
és langshan fajta kakasokat. Az utóbbi kakasoknak volt nagy jelentősége. Megál-
lapították, hogy az addig tenyésztett magyar tyúkok húsa igen ízletes, jól tojnak, 

31 MOL K 184. 17t. 85707/1905.

A Baromfi tenyésztő Magyar Királyi Iskola épülete

112

Gödöllő története II/1. [112]



személyek jelentek meg. Itt volt Rakovszky István, az Állami Számvevőszék elnö-
ke és neje, Zsilinszky államtitkár és neje, Herman Ottó és neje, Wekerle Sándor, 
Nemeskéri Kiss Pál és Mohay Sándor államtitkárok, továbbá 6 országgyűlési kép-
viselő, köztük Wolfner Tivadar, Gödöllő képviselője. Megjelent a megye főispánja, 
Beniczky Ferenc és alispánja Beniczky Lajos, Kapczy Vilmos főszolgabíró, a mű-
egyetem számos tanára, az Állatorvosi Főiskola rektora és tanárai, a minisztérium 
számos alkalmazottja és természetesen a koronauradalom teljes vezérkara. 

Az avatáson a miniszter, megköszönve az őt köszöntő beszédet, ismét kifejtette 
a gazdasággal kapcsolatos törekvéseit: „Azok az előkelő állású férfi ak, akik a tár-
sadalom minden rétegéből megjelentek a mai ünnepélyen, ezzel – úgy fogom fel 

– dokumentálni akarták azt is, hogy a méhészet a közgazdaságnak olyan ágazata, 
amely éppen a legszegényebb embert is érdekli, amely a legszegényebb ember sor-
sán van hivatva segíteni. Ilyen ügyet pedig kicsinyléssel emlegetni sohasem szabad. 
De a másik, amit külön ki akarok emelni, az, hogy felette örvendek, hogy oly nagy 
számban látom itt képviseltetve az igen tisztelt tanítói osztályt, mert azt tartom, 
hogy az én működésemben nekem a lelkész urak felekezeti különbség nélkül, és 
tanító urak legközvetlenebb munkatársaim kell, hogy legyenek. Nekik van a nép-
pel legközvetlenebb összeköttetésük, ezt pedig nemesebben nem használhatják fel, 
mint a népnek boldogítására, jólétnek előmozdítására.” 37

A méhészeti telephez csatlakozó ültetvények, egyáltalán a telep működtetése 
vizet is kívánt. A  Kultúrmérnöki Hivatal már 1901-ben elkészítette a Rákos-pa-
taktól a gazdaságig terjedő vízvezeték terveit. A vezeték kiinduló pontja a Felsőtó 
melletti malomnál létesített víznyerő kút volt. Itt egy szivattyúállomást hoztak lét-
re. A víz kiemelését egy négy lóerős benzinnel vagy petróleummal működtethető 
szívó-nyomó motor végezte. A gazdaságnak napi 300 m3 vízre volt szüksége, ebből 
32-t kapott a baromfi telep, melyen egyébként is keresztülment a vezeték, 144-et 
igényelt a méhészet és 120 m3-t szántak a csemetekert öntözésére. Mivel a vezeték 
keresztülhaladt a Gödöllő-Isaszeg közti országúton és a vasúti fővonalon, egy sor 
további engedélyt kellett beszerezni. Az engedély csak az 1903-ban hozott alispáni 
határozattal emelkedett jogerőre.38 Ezzel a megvalósítás jelentős késést szenvedett. 
Az 1901-es tervekben szerepelt egy bolgár rendszerű zöldségkertészet kialakítása is, 
továbbá spárgatermelés. Az öntözés folyamatos biztosítása és a megvalósíthatóság 
érdekében a gazdaság legmagasabb pontján egy 125 m3-es tároló medencét építet-
tek. A mézelő növények, fák és cserjék mellett gyümölcsös kialakítása is szerepelt 
a tervben, alma, körte, meggy, cseresznye és barack. Továbbá díszfák neveléséhez 
terveztek faiskolát. A kertészethez melegágyak és növényházak építését is szerették 
volna megvalósítani.39

A fentiek összegzéseként kimondható, hogy a gödöllői koronauradalom Darányi 
Ignác minisztersége idején minden tekintetben egy korszerű mintagazdasággá vált. 

37 Uo.
38 MOL K 184. a/49. 17282/1905.
39 MOL K 184. a/49. 23315/1914.
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okszerű kezelését, csomagolását, ipari 
cikké való feldolgozását, szóval az ösz-
szes termelési és értékesítési eljárásokat 
bemutatni” – ismét a piacképesség mint 
fontos szempont jelenik meg a minisz-
ter érvelésében. A  gazdaság költségei 
az uradalom 1899-es költségvetésébe 
kerültek bele, benne egy méhészmester 
éves alkalmazásának díjával együtt.  

A méhészeti képzés 2 éves volt, a 
tanfolyamok pedig 4 hetesek. A gazda-
ság már 1899-től megkezdte működését. Az  iskola bentlakásos volt, beiskolázta-
táshoz a Földművelésügyi Minisztériumhoz kellett kérvénnyel fordulni, s ehhez 
községi bizonyítvány is kellett. A havi költség (ellátás, mosatás) 30 koronába került, 
ezt a minisztérium fi zette. A  tanfolyamok is bentlakásosak voltak és néptanítók, 
lelkészek, erdőőrök, kertészek mellett nők számára is indultak. A tanfolyamok ide-
jén a nők megkülönböztetett ellátásban részesültek. A gazdaság első vezetője Tóth 
János volt, majd 1903–1906-ig Valló Árpád volt a méhészmester. Ő 1906-ban Te-
mesvárra ment, majd 1910-ban visszatért. Kiszely Ede méhészeti szaktanító 1906-
ban költözött Gödöllőre, majd innen Egerbe távozott. Ugyancsak 1906-ban hagyta 
el Gödöllőt Boczonádi Szabó Imre.35 Nem csupán méhészmesternek lenni volt ki-
tüntetés, de egy napidíjas méhészeti segédállásra is 20 tanító adta be a pályázatát, és 
több protezsált közül az államtitkár által javasolt személy nyert alkalmazást. 

A méhészeti gazdaság létrehozásának irányítója Sárossy Kapeller Ferenc 
földművelésügyi miniszteri osztálytanácsos, kiváló méhészeti szakember volt. 
A  gazdaságot minden fellelhető méhészeti eszközzel felszerelték, minden ismert 
rendszerű, ősi és legújabb kaptártípust elhelyeztek benne. Ez a gazdaság Darányi 
miniszternek jelentőségben a baromfi telepet is felülmúló alkotása volt. A jelentő-
ségét kiemeli, hogy báró Ambrózi Béla, országos méhészeti szaktanácsadó a fel-
avatáskor a miniszterhez intézett beszédében a következőket mondta: „Köszönetet 
mondunk, nemcsak mint méhészek, de mint excellenciád magasztos intencióinak 
hű és lelkes munkásai, azért, hogy a méhészetről meg ne feledkezve, az országot 
oly intézménnyel ajándékozta meg, mely nemcsak a monarchiában, nemcsak Eu-
rópában, hanem az egész világon a méhészet terén korszakot alkot.” 36 Az avatáskor 
a gazdaságot megtekintő nagyszámú szakembernek is az volt a véleménye, hogy a 
gödöllőihez hasonló tökéletes gazdaság sehol a világon nincs másutt. 

Az alkotásra maga Darányi is büszke volt, ezért annak felavatására csak a teljes 
felszereltség állapotában, 1902-ben került sor. A gazdaság jelentőségét dokumen-
tálta, hogy az avatási ünnepségen az ország méhészeti szaktekintélyei, a gazdasági 
és méhészeti egyesületek képviselői, a nagyszámú lelkész és néptanító mellett, jeles 

35 MOL K 184. 31104/1912.
36 GV 1902. jún. 9.
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fenyőtelepítések. A  terület házi kezelés alatt állt, nem volt a vadászat sem külső 
bérlőnek kiadva. A vadászati teendőket a káptalani uradalom ottani ispánja végez-
te, vagyis élvezte, azzal a feltétellel, hogy évente meghatározott lőtt vadat szállít a 
káptalannak. Ez tehát a vételkor gondot nem jelentett. Az erdőhivatalt terhelő adók 
316 Ft-tal gyarapodtak, a kezelésre fordított kiadások is nőttek, elsősorban két új 
erdőőri állás létesítésével. A területet, mint azzal határosat, a babati erdőgondnok-
sághoz csatolták. A vásárolt erdőrész regálé jövedelmet nem biztosított, mivel az 
állam a kocsmákat és az italmérési jog után szedhető regálékat 1888-ban megvál-
totta, és ezért a községeket kárpótolta. 

Maradtak viszont a kegyúri terhek. A veresegyházi és szadai templomok, isko-
lák, tanítói lakások fenntartási költsége évi 57,5 Ft készpénzt és 35 m3 fa házhoz 
szállítását igényelte, á.: 115,5 Ft, a tanítónak 12,8 Ft és 8 m3 tűzifa járt. A  szadai 
tanító 50 Ft készpénzt és 10 m3 fát, a harangozó pedig 20 Ft-ot kapott. Az összes 
teher pénzértéke évi 425 Ft többletet jelentett kiadásban.41 Mivel a káptalanságnak 
is maradtak még birtokai az említett községek határában, ezeknek a terheknek a 
megosztásában nem született egyezség, vagyis ezeket az erdészetnek kellett vállalni. 

Az erdőhivatal élén 1896-ig Kallina Károly főerdőmester állt. A központi veze-
tésben annyi változás történt, hogy Pirkner Ernő fő-
erdész, a visegrádi gondnokság vezetője 1889-ben a 
központba került, kezelő főerdészi beosztásba, he-
lyét Visegrádon Várnay Ödön addigi központi er-
dész foglalta el. Pirkner 1894-től erdőmester, majd 
1896-ban már, mint főerdőmester veszi át Kallina 
helyét az erdőhivatal élén. Az ő helyét Kovács Ala-
dár főerdész foglalja el. Az 1880-as évekhez képest 
az erdőgondnokságok élén Babaton, Nagymaroson, 
Mácsán nem történt változás. Az utóbbi gondnok-
ság élén még mindig az a Haberzettl Károly állt, aki 
a Grassalkovichok idején kezdte szolgálatait. Az isa-
szegi gondnokság élére Szepesi Tivadar áthelyezése 
után a korábbi valkói erdőgondnok, Krause Géza 
került, az ő helyét Valkón Rajtsán János vette át. Új 
erdész, Kovács Béla került Budakeszire. A számve-
vőség személyi összetétele nem változott.42  

A következő, 1909–1910-ből származó források alapján addigra már jelentős 
mértékben cserélődött ki a főtiszti réteg. Addigra a rangbeli elnevezések is megvál-
toztak. Miután 1904-ben Tallián Béla, akkori földművelésügyi miniszter a selmec-
bányai akadémiát főiskolai rangra emelte, ami azt is jelentette, hogy az itt képzett 
erdészek a szakvizsga letétele után erdőmérnöki címet viselhettek. Az új címeket a 
korábban végzettek is megkapták, így az erdész, főerdész helyébe az erdőmérnök, 

41 PML VI. 205-a. 830/1895.,4436/1920., MOL K 184. B/1. 30279/1912.
42 PML VI. 205-a. 1546/1893.

Rajtsán János

117

Gödöllő története II/1. [117]

Célja nem a mindenáron való jövedelemtermelés volt, hanem az, hogy szolgálja a ha-
zai mezőgazdaság fejlesztésének érdekeit. Ennek a célnak a maradéktalan szolgálata 
pedig többet jelentett az országnak, mint bármekkora jövedelem, mivel e célok nél-
kül szolgálhatott volna a gazdaság. Hozzá kell tenni, hogy a ménesbirtokok és a gö-
döllői koronauradalom együttesen így is jövedelmet biztosítottak. Ezt a jövedelmet 
lehetett további fejlesztésekre visszaforgatni és országos mezőgazdaságot fejlesztő 
célokra felhasználni. Míg a többi gazdaság rendre nyereséget hozott, Gödöllő 1896-
tól 1908-ig 815 352 korona veszteséget halmozott föl. Ezt a felvett kölcsön törleszté-
se magyarázza. Az uradalom első nyereséges éve 1911 volt, amikor ennek összege 
66 489 korona volt. 1896-tól 1911-ig az uradalom összes bevétele 57 822 112 K, míg 
a kiadásai 8 118 540 K volt. A különbségből az ingatlan- és ingóértékek 1 198 641 K 
gyarapodását levonva is, az együttes hiány 1 117 786 koronára rúgott.40

A ménesbirtokok összevetéséből kiderült, hogy a földingatlan értéke csak a fo-
garasi gazdaságnál volt kisebb, mint a gödöllőié. A gazdasági épületek értékében 
viszont csak a mezőhegyesi biroké volt nagyobb, óriási előrelépés ez a pénzügyi 
felügyelet időszakához viszonyítva. A  gazdaságok közül Mezőhegyeshez egyet-
len más gazdaság sem hasonlítható valójában, hiszen a 6 gazdaság összértékeinek 
56%-ával rendelkezett. A megmaradó 5 gazdaságból csak Kisbér állt jobban, mint 
Gödöllő, a gazdasági épületek értékében viszont Kisbért is megelőzte. A legkisebb 
értéket képviselték a gödöllői uradalomban az anyagok és eszközök, ezen a téren 
csak Palánka állt rosszabbul. Ez azt jelenti, hogy a gépesítés foka, a mezőgazdasági 
eszközellátottság tekintetében nem történt lényeges előrelépés a többi gazdasághoz 
képest. A  bruttó jövedelem tekintetében is rossz volt Gödöllő helyzete. 1909-ig 
azonban már Fogarast is megelőzte. Gödöllőnek, ellentétben a ménesbirtokkal, a 
ménes elhelyezéséből is vesztesége keletkezett, 1911-ig 274 371 K. Ehhez nyilván 
hozzájárult, hogy itt a megfelelő legelő hiányát más takarmánnyal kellett pótolni. 

AZ ERDÉSZET A SZÁZADFORDULÓN

Az önálló Földművelésügyi Minisztérium felállítása után az erdészet terén lénye-
gesebb változások nem következtek. A különálló minisztériumhoz tartozás sem az 
igazgatásban, sem az addigi működtetésben nem jelentett változást. A következő 
évtizedekben a már megszokott módon folytatta munkáját az ágazat. Változást je-
lentett még 1893-ban a gödöllőivel összefüggő, Szada és Veresegyház határában 
fekvő erdőség megvásárlása a nagyváradi káptalantól. A vásárlás lebonyolítása, a 
szerződések megkötése Kallina Károly erdőmester feladata volt. Ezzel a vásárlás-
sal 501 kh-al növekedett a koronauradalom erdőterülete. A vásárolt erdő főként 
tölgyesekből állt, kisebb területeken volt vegyes az erdő és voltak akác-, valamint 

40 DEININGER I. 1911. 15. 
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ehhez a neves kutatót, Herman Ottót.45 1896-ban az Országos Erdészeti Egyesület 
gyűlésén határozatot fogadtak el az erdészeti kísérletügy megszervezésére. A ha-
tározatot eljuttatták Darányi miniszterhez, és a gyakorlati kísérletek folytatására 
fogékony miniszter 1897. december 31-én kelt rendeletével elrendelte a határozat-
ban foglaltak megvalósítását. Első lépésként az erdőőri és erdészeti szakiskoláknál 
létesítettek kísérleti telepeket;46 majd 1898-ban Selmecbányán négy külső teleppel 
országos kísérleti állomást hoznak létre. Ezek célja az erdőtalajok javítása, a mű-
trágyázás, a futóhomok erdőkkel történő megkötése, a kopár területek befásítása, a 
csemetekezelés és a fafelhasználás tanulmányozása volt. Ennek az erdészeti kísér-
letnek az egyik bázisa Gödöllő lett.

A választás nem véletlenül esett Gödöllőre, az alföldi fásítások érdekét is szol-
gálva, mivel a szakszerű erdészeti feltételek mellett itt állt rendelkezésre az alföl-
dihez hasonló vastag homoktakaró. A  kísérlet alapvetően Magyarországon nem 
honos fenyőfélék kísérleti telepítésére épült, hogy a sikeres meghonosítás után eze-
ket a fajtákat erdősítésekre is felhasználhassák. A miniszter 1902-ben hozta létre 
Gödöllőn a József főherceg-ligetet, országos fenyőkísérleti telepként. Erre a célra 
318 kh-at használtak fel, a legideálisabb helyen, a tavakkal és a baromfi teleppel 
szemben, a méhészeti gazdaság mellett. A területből 1902-ben már 50 kh-at be is 
erdősítettek Ilsemann Keresztély, Budapest kertészeti igazgatójának tervei szerint. 
A helyi irányítást Pirkner Ernő, az erdőhivatal akkori vezetője végezte. Az egész 
telep teljes befásítási munkálatai 1902-től 1912-ig tartottak.47

Az új telep irányítását Kovács Béla főerdészre, a budakeszi erdőgondnok-
ság volt vezetőjére bízták. A  teljes befásításhoz a már eredményes németországi 
kísérleteket vették alapul, 2-4 éves csemetéket ültettek el 0,5-4 kh-os táblákban 
fafajtánként, helyenként elegyesen. „Az esztétikai szabályokat is fi gyelembe véve, 
ezen erdőcskék úgy helyezkednek egymás mellé, hogy azok szín- és alakkülön-
bözetei egymást és a telep képét eltéréseikkel és ellentéteikkel emeljék. A fanem 
csoportosítás simul a talaj különféleségéhez is.”48 A telep elsősorban külföldi tűle-
velűek kísérleti telepítésére alapult. Kisebb területen telepítettek külhoni lombleve-
lű fajtákat. A gazdaságban hazai fenyőfélék és lombhullató fák is helyet kaptak, már 
a fejlődés összehasonlíthatósága érdekében is. A honosítás gondos megválasztás 
után 30 féle külföldi fenyőre és 20 féle külföldi lombhullató fajtára irányult. Ezek-
ből Schwappach németországi kísérletei alapján 10 tűlevelű és 8 lombhullató kitű-
nőbbnek bizonyult a nálunk honos fajtáknál. Ezek a fajták zömmel Amerikából, de 
a világ különböző országaiból, egészen Japánig, érkeztek Európába. A csemetéket 
jó nevű német és francia csemetekertekből szerezték be, és egy időben jó nevű 
francia cégtől vásároltak magvakat is csemetenevelés céljából. Erre a célra külön 
12 kh-as csemetekertet hoztak létre. 

45 Darányi életpályájáról: KENDI FINÁLY I. 1940.
46 Mg. Erdészete, 1914. 14–15. 
47 GÜNTHER F. 1914.
48 EL 1903. 243. 
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főerdőmérnöki rang, az erdőmester, főerdőmester fokozat helyett pedig az erdőta-
nácsos és főerdőtanácsos megnevezés lépett. A következő évtizedekben is számos 
személyi voltozás történt. Áthelyezések és nyugdíjba vonulások révén. 1909-ben 
jelenik meg néhány név közülük, akik tartós szerepet vállalnak az irányításban. 
Furherr János erdőmérnök itt már a galgamácsai gondnokság vezetője. Furherr 
első említése 1895-ből származik, és mint erdőgyakornokot beosztják a számvevő-
séghez helyettes erdőszámvevőként. 1916-ban már erdőtanácsosi rangban hivatali 
főnök, Ritter Károly főerdőtanácsos helyettese. 1918-ban pedig már az erdőhivatal 
vezetője lesz. Ivanich Ferenc a babati gondnokság élén 1909-ben mint főerdőmér-
nök áll, 1918-ban már főerdőtanácsos és Horthy idejében lesz erdőigazgató. Kiala-
kult erdészdinasztia is Krause Géza isaszegi erdőgondnok mellett, aki már ekkor 
erdőtanácsos, megjelenik Krause Dezső segéderdőmérnök. Krause Dezső 1916-
ban már erdőmérnök, és ő az isaszegi gondnokság vezetője. A frontról hazatérve 
kap főerdőmérnöki kinevezést. Az  1920-as években pedig már Krause Ágoston 
erdőtanácsos nevével találkozhatunk. 

Az önálló földművelésügyi tárca létrehozása után, a minisztériumban felállított 
új ügyosztály egységes felügyelete alá került az összes kincstári erdő. Ez 15 önálló 
igazgatóságot jelentett, ilyen volt a besztercebányai, máramarosszigeti, kolozsvári, 
lugosi erdőigazgatóság és a zsarnóczai, bustyaházi, szászsebesi, orsovai, lipótújvári, 
ungvári, nagybányai, lippai, sóvári, apatini, valamint gödöllői erdőhivatal. Ezek 
közül csak kettőnek a hajdani gazdasága esik a mai Magyarország területére, a gö-
döllői mellett a sóvári (diósgyőri) erdők. Az összes kincstári erdő területe 1898-ban 
1 118 202 ha volt, ebből a sóvári 46 549, a gödöllői pedig csak 19 308 ha tett ki, a leg-
kisebb területű erdőkhöz tartozott, nála csak az apatini erdőhivatal területe volt ki-
sebb. A gödöllői erdőhivatal felügyelete a kincstári erdőknek mindössze 1,7 %-ára 
terjedt ki, viszont a harmadik legnagyobb tölgyerdővel rendelkezett. Az  összes 
tölgyállomány 13,5 %-át bírva. Az erdőhivatalhoz tartozó összes erdő kétharmada, 
22 741,8 kh 80-100 éves tölgyesekből álló szálerdő volt. Ebből 13 422,6 kh a gödöl-
lői koronauradalom területére (Babat, Isaszeg, Valkó, Mácsa) esett.43 Ennek és más 
tényezőknek is betudva a kincstár egyik legértékesebb erdőbirtokának számított. 
A legnagyobb erdőséggel, közel 146 000 ha-ral rendelkező orsovai erdőhivatal ak-
kori értéke 2 649 000 korona volt, míg a gödöllőié 9 301 000. Az egy hektárra eső 
érték ott 17, míg itt 447 korona volt. Az összes kincstári erdőbirtokok átlag 116 
korona hektáronkénti értéket képviseltek.44

Darányi Ignác minisztersége az erdészet terén olyan látványos változásokat 
nem hozott, mint a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés terén. A reformok 
azonban itt sem maradtak el, különösen a kísérleti állomások létrehozásában je-
leskedett. Minisztersége idején a kísérleti állomások, intézmények száma 17-ről 
28-ra emelkedett. Az erdészetet is érintette, hogy Európában elsőként hazánkban 
indult meg a madártani kutatás és a madárvédelem megszervezése, megnyerve 

43 BEDŐ A. 1885. III. 74–75. 
44 Mg. F. ü. 1899. 114. 
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függésbe a vezetésben végbement személycserével, de annak szerepe sem zárható ki. 
1893-ban még 49 049 Ft (98 188 K) nyereség volt a zárszámadás eredménye, 1898-
ban már 18 000 K hiány mutatkozott és tendenciájában ez állandóan növekedett. 
Az 1909-es évben már rekordméretű veszteséggel – 274 000 K – zárt a gazdaság. 

A veszteséges gazdálkodás sok okra visszavezethető, az egyik ilyen ok, hogy 
Pest környékén felszökött a munkaerő ára. Gödöllőn a vágatás és szállítás költsé-
gei elérték a faeladásból származó bevétel harmadát, míg például Lippán ez csak 
17,4 %-ot tett ki. Az ungvári erdőhivatal területén fafeldolgozó üzem működött, és 
150 000 K ráfordítással 240 000 bevételt hozott. Fontos különbség volt, hogy a Kár-
pátokban és a hegyekben fekvő erdőkben termelt fa zöme épület- és műszerfaként 
volt értékesíthető, míg Gödöllőn ez elenyésző bevételi forrást jelentett.52 A tűzifa 
m3-enkénti ára Pest környékén viszont közel duplája volt, ám a viszonylag kis el-
adott mennyiség nem volt képes fedezni a költségeket. A kiadási költségek ugyanis 
más gazdaságokban relatíve kisebbek voltak. Az 1 hektárra eső kiadások összege 
a Gödöllőhöz tartozó erdők esetében duplája volt, mint a 15 kincstári erdőbirtok 
átlaga. Az 1 hektárra eső bevételek tekintetében a számos hátrány ellenére is Gö-
döllő jobban állt, mint az átlag, ám ez a lényegesen nagyobb ráfordítási költségeket 
nem kompenzálhatta. 

Az összehasonlító adatokból kiderül, hogy a gödöllői erdőhivatal területén foly-
tatott erdősítések költsége a legmagasabb volt, 2,25-szerese az átlagnak.53 Magasab-
bak voltak a csemetekertek költségei is. Az ültetéssel történő befásítás igen magas 
költségei, valamint az 1909-es év rekordvesztesége után a gazdaságban folyama-
tosan csökkent az ültetéssel történő erdősítés és helyette a tölgyeseket vetéssel újí-
tották fel. Ezzel fokozatosan csökkent a csemetekertekben nevelt fák mennyisége 
és a csemetekertek nagysága. 1898-ban 39, 1899-ben 53, 1903-ban 38, 1909-ben 
20, 1912-ben már csak 11 hektárt tettek ki a csemetekertek. Ezek a takarékossági 
intézkedések azonban az évi veszteségek összegét nem csökkentették lényegesen. 
A veszteséges működést nagyban elősegítette az a tény is, hogy az erdőhivatal te-
rületén, a tárgyalt 10 évben a tervezett 2433 hektár helyett 5174-et erdősítettek be, 
vagyis 2701 ha-ral többet, míg a 15 kincstári erdőség területen 4531 hektárral ke-
vesebbet. A másik oldalon viszont a tervezett irtásterületeknél kisebb területen haj-
tottak végre tarolást. Mindez kétségtelenül rontotta a jövedelmezőségi viszonyokat. 
Egy sor szegényebb vidéken fekvő erdőbirtokon lényegesen tudták csökkenteni 
az erdősítési költségeket, azzal, hogy a területet művelésre kiadták és az nemcsak 
jövedelmet hozott, hanem a bérlő az erdősítést is elvégezte. Pest környékén ilyen 
lehetőség már alig adódott. 

A csemetekertek tevékenysége, amint az adatokból is kitűnik, igen megnőtt. 
Csemetekertek minden erdőgondnokság területén voltak, némi munkamegosztás-
sal. A legnagyobb ilyen kertek Isaszegen (20 ha), Nagymaroson 14,2 ha, Valkón 10 
ha voltak 1898-ban. A Budakeszihez, Nagymaroshoz tartozó kertekben elsősorban 

52 Mg. F. ü. 1899–1915 közötti kötetek alapján.
53 Uo.
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A telep névadója nem véletlenül lett József főherceg, Darányi javaslatára, mivel 
ő nem csupán a növényvilág kiváló ismerőjeként volt ismert, hanem arról is, hogy 
a külföldi fanemek meghonosításában is úttörő munkát végzett alcsúti, margitszi-
geti és fi umei parkjaiban. A telep létrehozásának jelentőségét Kovács Béla főerdész 
bölcsen az alábbiakban jelöli meg: „Megbecsülhetetlen ez azért, mert a rendszeres 
kísérletezés felkarolásában és ápolásában a földművelésügy gyakorlati és tudomá-
nyos értékű fejlődésének olyan garanciáját bírjuk, amelyről számot adni kezdetben 
ugyan alig lehet, de amelyet már az alkotáskor mindenki érez és elismer, aki látja, 
hogy a művelt Nyugat műszaki és gyors gazdasági fejlődésének forrása a tudomá-
nyok katedrális művelése mellett a jól szervezett költségekben sem fukar szorgos 
kísérletezés, kutatás és vizsgálódás volt. És ha e felfogás áll a földművelésügy ága-
zataira, úgy elsősorban áll ez az erdészetre nézve, amely par excellence gyakorlati 
tudomány lévén, főleg rendszeres kísérletezéssel – sokszor csak évtizedekre terjedő 
kísérletezéssel – fejleszthető.” 49 A főerdész a praktikus kísérletezés célját pedig így 
foglalta össze: „Célja e telepnek elsősorban az, hogy Magyarország fátlan Alföld-
jének befásításához honi fáknál elégülékenyebb fanemeket nyerjünk, nemcsak a 
lombosok, hanem a tűlevelűek között is, tehát, hogy erdősítésének problémáját a 
lehetőség határáig előbbre vigyük. Másodszor, hogy Gödöllő vidékét a honi fák-
nál értékesebb, oly fanemekkel gyarapítsuk, amelyek vagy a fa minőségére, vagy a 
termelt fa mennyiségére nézve hasznosabbak a mieinknél. Harmadszor, hogy az 
országot ilyen kitűnő vagy kiváló fanemekkel, közgazdasági és szépítészeti szem-
pontból ellássuk és gazdagítsuk.” 50

Kovács Béla főerdész észrevételei máig ható tanulságokkal szolgálhatnak, böl-
csességére mi sem volt jellemzőbb, mint az, hogy a külföldön bevált fafajták hazai 
elterjesztését ő sem vette biztosra, példának hozva fel az akácot, ami nálunk kivá-
lóan bevált, és ekkorra már 100 000 holdat tett ki az akácos, míg Németországban 
nem vált honossá. De nálunk az akác meghonosítása is kísérletekkel kezdődött. 
A József főhercegről elnevezett telep ma Gödöllőn arborétum, s vele együtt számo-
san maradtak meg hazánkban azok, a gödöllőinél is szebb, díszesebb arborétumok, 
melyek külföldi faféleségekben gazdagok és csupán a látogatók gyönyörködtetését 
szolgálják. (Itt bocsánatkérően jegyzi meg csupán a történész, hogy az ezekben 
látható meghonosodott, hazai klímát jól viselő, egészséges fák „génállományát” 
parkjainkban és netán erdősítési céllal is leromló hazai faállományunk pótlására 
eredményesebben felhasználhatnánk elődeink céljainak megfelelően.)

Végül a miniszter által létrehozott rovartani állomás kapott területet az erdőhi-
vatalhoz tartozó területen, Budaörs határában 1899-ben.51

A tárgyalt időszakban a gödöllői erdőhivatalhoz tartozó erdők jövedelme fo-
kozatosan csökkent. Kallina Károly nyugdíjba vonulása után pedig egyre nagyobb 
defi cittel dolgozott a gazdaság. A veszteséges erdőgazdálkodás nem hozható össze-

49 Uo. 242.
50 Uo. 243. 
51 MOL K 184. B/l. 30279/1912.
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fenyőt, míg Isaszegen, Babaton elsősorban akácot neveltek. A tárgyalt 12 év alatt 
ültetéssel beerdősített terület 3459 ha volt, erre felhasználtak 17 millió csemetét, 
vagyis közel 5000 db-ot hektáronként. A magánosoknak eladott és a kopár terüle-
tek fásításához kiadott mennyiséggel együtt közel 20 millió csemetét neveltek fel 
12 év során. Az új erdősítéseknél még a tölgy játszott vezető szerepet, a magról sza-
porítás is elsősorban a tölgynél történt, de a felhasznált 17 millió csemetéből már 
10,8 millió más fa volt. Nőtt a fenyő aránya, de nála is dinamikusabban az akácé. 
1898-ban még tölgyből állt 17 282 ha szálfaerdő és a sarjerdővel együtt 18 294 ha-t 
tett ki. 1910-ben már szálerdő csak 6580 és a sarjerdővel együtt is 13 562 hektár 
volt tölgyből. Ezzel szemben akác és más lombfa területe 454 ha-ról 3979-re nőtt. 
Létrejött továbbá 655 hektáron fenyőerdő. Az 1909-ben tartott tiszti értekezleten 
már tömegesen vetődtek fel az erdőgondnokság gondjai Ezek mellett jelentős erő-
ket kötött le az új kataszteri felmérés. Községekkel, magánosokkal határvitákra ke-
rült sor, de a biztonságos gazdálkodás érdekében is szükség volt a határok pontos 
kijelölésére és azok állandó biztosítására. 

A tisztek legfőbb gondnak a munkaerő biztosítását tartották. A  favágók 
és fuvarosok a megélhetési viszonyok romlására hivatkozva évről évre ma-
gasabb bért követeltek. Többen javasolták, hogy a nyilvános „árlejtési” tár-
gyalások helyett a megegyezésen alapuló alkut vezessék be, mert tömegben a 
munkások bátrabbak és a hangadók felkorbácsolják a hangulatot. Rajtsán így 
fogalmazott: a „nyilvános árlejtésen az egyes szocialista egyének a tisztességről 
még meg nem feledkezett munkásokat, hogy ezek megfélemlítve a fenyegeté-
sek által, a kincstár tisztességes keresetet nyújtó árajánlatát elfogadni nem me-
rik.” 54 Javaslatba hozták még az erdőmunkások számára is a munkásigazolvány 
bevezetését. A  miniszter a felvetődött javaslatokra válaszolva, utasította az er-
dőgondnokságok vezetőit, hogy a jövőben versenytárgyalások mellőzésével 

„kipróbált egyénekkel kössenek megállapodást,” már azért is, mert véleménye szerint, 
„a leolcsóbb áregységért vállalkozó egyénektől jóravaló munkát várni alig lehet.”

54 MOL K 184. B/l. 30279/1912.
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EGYÜTT VAGY SZEMBEN AZ ÁRRAL 

Gödöllő mezőváros életében a koronauradalom létrehozása és a kastély lényegé-
ben királyi nyári palotává válása, a pezsgő udvari élet jelentős változásokat hozott. 
A település vonzóvá vált a látogatók számára. Különösen Budapestről özönlöttek a 
látogatók, hogy itt időzzenek, nyaraljanak. Közöttük számosan nyaraló- és villatu-
lajdonosok is lettek Gödöllőn. Elég itt néhány neves személyre utalni, mint Ivánka 
Imre, Blaha Lujza, Kaffk  a László (a darabont-kormány későbbi államtitkára) Bródy 
Zsigmond (főrendiházi tag) stb. Kétségtelenül az országos jelentőségű itteni mű-
vésztelep létrehozása is összefüggésbe hozható az előbbiekkel.

Az előnyök mellett jelentős hátrányok is jelentkeztek. Az  udvari élet, a kirá-
lyi vadászatok korlátozták a lakosságot szabad mozgásában is. A lakosság gazda-
godását akadályozták a túlélő feudális korból származó földesúri jogok (regálék) 
uradalom általi élvezete. Kocsmák, vendéglők, malmok stb. kizárólagos birtoklá-
sával szemben a lakosság nem jutott lehetőséghez, s mivel ezek bérlők kezén vol-
tak, a lakosságnak mint fogyasztónak a bérleti díjat is fi zetnie kellett az árakban. 
Az uradalom terményeit egyben értékesítette, így azok nem kerültek a helyi piacra. 
Így egy szűk belső piac alakult ki magas árakkal, amit az idelátogatók rendre ne-
hezményeztek. Ennek haszna mégsem jutott közvetlenül a parasztokhoz, mivel a 
cserében vásárolt ipari termékek ára is magasabb volt, mint másutt, a nagyobb 
kereslet révén. Az  iparosok is hivatkozhattak a magas élelmiszerárakra, így egy 

„csukafogta-rókafogta” helyzet alakult ki. 
A település bevételi forrásai is megérezték az uradalom hátrányát, a koronaura-

dalom községi pótadói kisebb összeget jelentettek, mintha az egész határ birtokos 
parasztok kezén lett volna, ezért, és azért is, mert a település vezetése végig nem tu-
dott és nem akart gyümölcsöző kapcsolatokat kialakítani az uradalommal. Ennek 
egyik oka a képviselő-testület paraszti rétegének földhözragadt magatartása volt, 
a másik a kiéleződő úr és paraszt ellentét, a harmadik pedig a vallási megosztott-
ság. A módosabb vezetőréteg reformátusokból álló csoportja, élén Gönczy Benő 
tekintélyes lelkésszel, konzekvensen szemben állt az uradalommal. A lelkész még 
emlékezett a reformátusok Grassalkovichok idején elszenvedett sérelmeire. Mivel 
a koronauradalom jogfolytonosan csak a katolikus egyházat és iskolát részesítette 
kegyúri ellátásban, a reformátusok pedig semmit sem kaptak, így a korábbi szem-
benállás is tovább élt. 

A helyi vezető réteg többnyire megoszlott az uradalomhoz fűződő viszony meg-
ítélésében. Leegyszerűsítve megállapítható, hogy a bírók, jegyzők és képviselő-tes-
tületek gondolkodásmódja a feudális időkhöz képest alig változott. Nem vették 
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János addigi segédplébános – adminisztrátor – plébánossá történő kinevezésére. 
Ezzel a jószágigazgató egyetértett, hozzátéve, hogy a főudvarmesteri hivatal ál-
láspontját is ki kell kérni, mivel a templom az általa üzemeltetett kastélyban van. 
Odrobenyák János, miután a kinevezéséhez a pénzügyminisztérium mégsem akart 
hozzájárulni, felkereste az uralkodót, hogy járjon közben plébánosi kinevezése ér-
dekében. A megkereséshez az adta az alkalmat, hogy a királynak átnyújtotta frissen 
megjelent könyvének – Gödöllő hajdan és most4 – egy példányát, és megköszönte 
az uralkodónak a 600 Ft-ot, amivel az a kiadást fi nanszírozta.5 A király megígérte 
a segítséget, és Odrobenyák 1876-ban plébános lett. Ezután nevét Odrayra változ-
tatva kezdte meg az uradalommal szemben az előnyösebb pozíciók kiharcolását. 

Mint ismert, a templom és az adminisztrátori lak, valamint az iskola haran-
gozói lakkal a kastélyban helyezkedett el. A kastély számára egyre terhesebbé vált 

– bár ezt az uralkodó nem tette szóvá – a lármázó gyerekek jelenléte, és az általuk 
esetleg bevitt ragályos betegségek lehetősége. A közvetlenül Ferenc József lakosz-
tálya mellett elhelyezkedő adminisztrátori lak pedig azzal okozott kellemetlenséget, 
hogy a pusztákról bevitt halottakat a plébános ott szentelte meg. Ezek miatt a fő-
udvarmesternek a gyakran sáros udvaron át kellett közlekednie. Joggal időszerűvé 
vált az iskola és a plébános kitelepítése a kastélyból. Ezt a problémát maga a plébá-
nos is gerjesztette abban a reményben, hogy az uradalom számára új paplakot fog 
építtetni, belső udvarral, istállóval, mely azt is lehetővé teszi, hogy állatokat tartson, 
amire a kastélyban nem volt lehetősége. 

Az érdemi megoldások keresése 1876-ban kezdődött, ebbe bekapcsolódott az 
akkori jószágigazgató, az Óbudán székelő Farkas János, a magas pénzügyminisz-
térium, Peterdy osztálytanácsos. Egyeztetni kellett a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériummal és Gödöllő elöljáróival is. Tömegesen születtek az akták és az 
előterjesztések és mindezt bonyolultabbá tette maga a plébános, aki úgy vélte, hogy 
minden döntés csak az ő egyetértésével születhet meg. Nem véletlenül az ügy éve-
kig húzódott. A minisztériumban felvetődött új paplak építése, de miután kiderült, 
hogy az a plébános kívánalmának megfelelő, a kastélyhoz közeli helyen történjék, 
vagyis az Erzsébet királyné sétányon, ez nem realizálódott. Azért nem, mivel az 
építkezési költségek mellett igen magas telekárral kellett volna számolni, ezért ezt 
a jószágigazgató és a pénzügyminisztérium sem fogadta el. 

Más megoldást kellett keresni, ezért kiszállt egy bizottság, amely a lehetősé-
geket a helyszínen tanulmányozta. Ezután sorozatban születtek a legkülönbözőbb 
elgondolások. Szóba jött a kastélytól délre elhelyezkedő ellenőri és kasznári lak, 
továbbá, hogy a mai városháza helyén lévő tanári és ellenőri lak legyen a plébáno-
sé, és az ottani személyzet költözzön a kasznári lakba, mivel azok a kastély alkal-
mazottai voltak. Ezt a megoldást a plébános mereven elutasította, mondván, hogy 
túlságosan messze esik a kastélytól (450 lépés!) és közel van a Nagyvendéglőhöz. 
Legfőbb kifogása azonban az volt, hogy a református pap szomszédságába kerülne. 

4 ODROBENYÁK J. 1875.
5 HD
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tudomásul, hogy a település fejlesztése, jövője az ő kezükben van, továbbra is min-
dent a „földes uraságtól”, a koronauradalomtól vártak. Mivel pedig ezekben a vára-
kozásaikban csalódniuk kellett, állandó zsörtölődések, panaszáradatok kötötték le 
a vezetést, és már nem jutott energiájuk a konstruktív elképzelések megvalósítására. 
Magatartásuk másik jellemzője pedig abban nyilvánult meg, hogy gyakran a község 
érdekei ellenében is görcsösen demonstrálni próbálták a település önállóságát.

Jellemzően a település egyik hírneves ügyvédje, a lapszerkesztő Rosenfeld Sán-
dor is osztotta a fent jellemzett sültgalamb-váró magatartást. Az állam és Gödöl-
lő című cikksorozatában szóvá teszi, hogy a külföldi vendégek csalódva távoznak 
innen, mert nem találják meg a feltételezett modern kisvárost, az elképzelt kis 
Versailles-t. Hozzáteszi, hogy az államnak kellett volna Gödöllőből kultúrvárost 
csinálnia, mivel az itteni földesúr a kincstár: „A kincstárnak, amely mindent bü-
rokratikus szemüvegen keresztül néz és aktaszerűleg intéz el, szakítani kellene 
a régi rendszerrel, ha minden egyéb téren igyekeznék a régi világ káros hatását 
megszüntetni, törekedjenek a most uralomra került politikusok arra (a koalíciós 
kormányról van szó – F. J.) is, hogy a király egyik tartózkodási helyét emeljék ki a 
tespedésből, tegyék kultúrvárossá, emeljék forgalmát, iparát.” 1

A szerkesztőnek igaza volt a „bürokratikus szemüveg” kérdésében, írásainak 
további része csak a zsörtölődő hangulat erősítésére volt alkalmas. Amikor a for-
galom növelésének elmaradását veti fel, megfeledkezik arról, hogy amikor a ko-
ronauradalom 1903-ban tejcsarnok létesítéséhez kért területet a községtől, azt a 
képviselő-testület leszavazta. Ezután az uradalom azt a Nagyvendéglő épületében 
helyezte el, majd 1904-ben ugyanott szövetkezeti boltot is nyitott, melyek Rosenfeld 
lapjának gyakori célpontjai lettek. 1905-re a szövetkezeti bolt felvirágzott és Nick 
Ede jószágigazgatót, a Gödöllő és Vidéke Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 
(a Hangya) elnökigazgatóját a konkurens lap viszont dicsérte. Úgy értékelte, hogy 
Nick Ede a fogyasztási szövetkezet megalapításával fontos szolgálatot tett a szövet-
kezeti mozgalomnak és a község polgárainak. „Mennyi előítélettel, mennyi rossz 
akarattal kellett megküzdenie ezen előkelő állású férfi únak, míg célját elérte: virág-
zóvá tette a szövetkezetet. És mennyi ellenséget szerzett magának a félrevezetett 
kereskedő világban, csakhogy polgártársainknak szolgálhasson, javára lehessen.” 2

Rosenfeld további felvetéseiből jól tükröződik a mindent felülről váró telepü-
lés tehetetlensége, amikor is az egészségügy javítását, a település csatornázását, jó 
ivóvízzel történő ellátását stb. kéri számon az uradalomtól. Az uradalom ingyen el-
készítette a csatornázási tervet, de ezzel nem tudtak mit kezdeni. Wekerle miniszter-
elnöktől pedig a közismert gödöllői drágaság felszámolását kéri. Ezt azzal véli elérni, 
hogy a vadászati hivatal árusítson szarvas, vaddisznó, őz húsokat és apróvadakat.3

A koronauradalom első komolyabb konfl iktusa Odray plébános évekig húzódó 
elhelyezési ügyében támadt. 1874-ben a váci püspök javaslatot tett Odrobenyák 

1 GH 1906. jún. 10.
2 Nick Ede. GV 1905. okt. 12. 2.
3 GH 1906. jún. 17.

126

Gödöllő története II/1. [126]



és a mezőváros között vita folyt arról, hogy a hajdani mezővárosi jogállással együtt 
a települést megillető vásártartási jog felhatalmazza-e a vásári helypénz szedésére? 
Tényként szögezhető le, hogy a Grassalkovichoktól idáig ezt a jogot az uradalom 
gyakorolta. Most a képviselő-testület az uradalommal szemben érvényesíteni kí-
vánta önállóságát. Természetesen az uradalom ez ellen azonnal fellebbezést nyúj-
tott be a megyéhez. Az üggyel foglalkozott a megyei tiszti főügyész és az alispán. 
Megkeresték Székely József megyei levéltárnokot, aki kiderítette, hogy Mária Te-
rézia 1763. július 11-én kelt szabadalomlevelében Gödöllő községnek mezővárosi 
jogállást és vásártartási jogállást biztosított. A megyei közgyűlés pedig még az év 
augusztus 29-én a szabadalomlevelet beiktatta. Mindez még nem volt elég, hanem 
megkeresték Pauler Gyula országos levéltárnokot is, aki megküldte az eredeti ok-
mány másolatát. Ezután az alispán az ügyiratokat felterjesztette a belügyminisz-
ternek. A  belügyminisztérium további vizsgálatot rendelt el, elsősorban annak 
megállapítására, hogy mi volt az eddigi gyakorlat.9 További források hiányában 
nem állapítható meg a végső kimenetel. A mai kifejezéssel „próbaper” eredményé-
ről nincsenek források. A piaci helypénz szedése a mezőváros joga lett, de a vásári 
helypénzszedési joghoz bizonyosan később jutott Gödöllő. 

A Rédl Somát váltó Plesznik József bíró idején a mezőváros folytatta az önál-
lóságáért folytatott küzdelmet. Plesznik, aki az uradalom és a kastély kéménysep-
rője volt 1867-ben, a vétel idején, a vadászatok alkalmával pedig ő volt a kürtös, 
most harcba szállt az uradalommal. 1887-ben a képviselő-testület feljelentést tett 
az uradalom ellen, mivel Bereczky Gerő ispán az elhullott birkák húsát kimérette 
a cselédség között.10 A feljelentés indokolt volt, mivel ezekben az években lépfene 
járvány tizedelte az állatállományt. Az  eset súlyosságát tekintve a belügyminisz-
térium azonnali vizsgálatot rendelt el. 1888-ban az uradalom a Nagyvendéglő elé 
teraszt emelt. A községi képviselő-testület nyomban határozatot hozott a tulajdo-
nában lévő köztér visszavételére. Az ispán fellebbezett, de a községnek lett igaza. 
Végül az uradalom bérleti díj megfi zetésére kényszerült.11 

Az uradalommal vívott harcokkal párhuzamosan 11 évig tartó küzdelmet foly-
tatott Gödöllő a vármegyével is. Az 1879-től 1890-ig tartó vita az 1848–1850 kö-
zött Gödöllőt ért hadi károk megtérítésére irányult. A kártérítési igény az osztrák 
hadsereg által igénybe vett termény és takarmány ellenértéke volt. A  vármegye 
rendelkezett ezzel a pénzzel községi bontás nélkül és szerette volna azt megtarta-
ni, számítva arra, hogy a települések nem tudnak bizonyítani. Szerencsés véletlen 
folytán az egyik fi ókban felleltek egy bizonylatot. Ennek történetét Szondy Lajos, a 
mezőváros akkori főjegyzője később írta meg.12 

Eisner János, Gödöllő akkori bírója levelet kapott Perczel tábornoktól, a kor 

9 PML IV. 408/b. 1161/1882. Az ügy számunkra szolgáltatott fontos információja, hogy az okmány pontos 
keltezését adja meg.

10 PML IV. 408/b. 32276/1887.
11 PML IV. 408/b. 3651/1888.
12 Szondy Lajos: Egy régi gödöllői bíróról. GV 1914. márc. 4. 2–3. 
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Odray az új paplak építése érdeké-
ben beadványokkal ostromolta a 
Földművelésügyi-, valamint a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztériu-
mot. Az ügy évekig húzódott, majd 
1880-ban, miután a főudvarmesteri 
hivatalnak nem volt kifogása a plé-
bános további kastélyban lakása 
ellen, Peterdy tanácsos javaslatára 
az ügyet levették a napirendről. To-
vábbi tárgyalások eredményeként 
mégis elrendelték a plébános kiköl-
töztetését. Az uradalom 400 koronáért bérbevette az 5 szobás Szontagh-féle házat, 
és 1880 augusztusában az átköltözés meg is történt.6  

A plébános ebbe sem nyugodott bele, és ismét megkereste a királyt, és segítsé-
gét kérte egy új paplak megépítése érdekében. A megkeresés ismét sikeres volt, és 
a pénzügyminisztérium kényszerült az 1882-es költségvetésbe felvenni az építési 
költségeket. Közben az uradalom mellett a plébános viszonya a mezőváros közön-
ségével is elmérgesedett az iskola kitelepítésének ügyében. Az iskola kihelyezését 
sorozatos cserékkel kívánta megoldani az uradalom. Iskola céljára szóba jött a sze-
gények háza is, és a szegények máshova költöztek volna. Ekkor Gödöllőn, miután 
hírét vették az iskola áthelyezésének, esetleges új iskola megépítésének, népgyűlést 
hívtak össze. Ezen kimondták, hogy a felekezeti iskolákat meg kell szüntetni, és 
egy új állami népiskolát kell felépíteni. Ehhez a szükséges telket is felajánlották az 
uradalomnak. Az utóbbi számára is tetszéssel találkozott a javaslat, mivel megsza-
badulhatott volna az iskola fenntartásának költségeitől.

A plébános erős harcba kezdett a javaslat ellen, és mindent elkövetett annak 
megakadályozása érdekében. Végül a megyei Közigazgatási Bizottság 1878-ban a 
plébánost is meghívta, kimondta, hogy a katolikus egyháznak joga van az önálló 
iskolára és az uradalom köteles azt létrehozni. A másik oldalon a városnak is joga 
van közös népiskola felállítására. Ezt Odray a római katolikus egyház olyan fontos 
győzelmeként értékelte, mely méltán válthatja majd ki az utókor háláját is.7 Az is-
kolát végül egy bérelt épületben helyezték el, és a vármegyei 1878-as döntés után 
az uradalom telket vásárolt 1600 Ft-ért és szerződést kötöttek Heifeld Manóval, 
hogy az az iskolát három hónap alatt felépíti. A cél megvalósult, bár a pénzügyi 
bürokrácia még sokáig gáncsoskodott.8

1882-ben került először komolyabb konfl iktusba Gödöllő képviselő-testülete és 
az uradalom. Rédl Soma bíró vezetésével a képviselő-testület döntést hozott a vá-
sári helypénzszedés bérbeadásáról. Ennek az volt az előzménye, hogy az uradalom 

6 MOL K 271. XIX. 17574/1876., 3363/1880., 50015/1880., 55799/ 1880., 78820/1880.
7 HD
8 MOL K 271. XIX. 61430/1878., 35738/1879.
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Babaton, az egyik legszebb környe-
zetben. Ellene leginkább a távolság 
szólt, végül pedig a kastéllyal szem-
beni terület, a haraszti oldalon jött 
szóba. Ezt javasolta a miniszternek 
az erdőmester is, tekintettel a város-
hoz és a kastélyhoz való közelségé-
re, nem utolsósorban azért, mert a 
haraszti erdő a királyné kedvelt lo-
vagló- és sétálóhelyei közé tartozott. 
A  kijelölt területhez az erdőhivatal 
12 kh erdőt, a gazdászat pedig 28 kh 
szántóföldet adott a csatlakozó terü-
letből.15  

Az elképzeléseket gyors tettek követték, megkezdődtek az előkészületek. A ter-
vek szerint a park közepén halmot emelnek – ez 15 m magas lesz –, ehhez köveket 
hozatnak, tetején pedig a magyar korona díszeleg majd. A köveket Zebegényből 
hozatták, a parkosításhoz szükséges cserjéket és csemetéket pedig minden kincstá-
ri erdőből és azokból, ahol a királyné megfordult, kívánták beszerezni. November 
18-án ezek szállításához a kereskedelemügyi miniszter megkeresésre már a vasúti 
szállításhoz a kedvezményt is megadta. A gyors indulás után a munkálatok évekig 
húzódtak, ennek volt egy nagyon érthető oka, ugyanis november 6-án megalakult 
Gödöllőn a szoborbizottság. A bizottság elhatározta, hogy az új parkban közada-
kozásból szobrot emelnek a szeretett királynénak. 

A bizottság életre hívásában, eredményes működésében meghatározó szerepet 
játszott Ripka Ferenc, a Ganz-gyár igazgatósági titkára. Nem tudni, hogy az eredeti 
javaslat kitől származott, tény azonban, hogy azt a település, az uradalom, a kastély 
és Darányi miniszter egy emberként támogatta. A bizottság elnökévé Kapczy Vil-
mos főszolgabírót, alelnökeivé Deininger Imre jószágigazgatót és Pirkner Ernőt, az 
erdőhivatal vezetőjét választották meg. A végrehajtó bizottság elnöke Ripka Ferenc 
lett, alelnökei pedig Pruzsinszky József esperes-plébános és Garán Dániel ügyvéd, 
a helyi kaszinó elnöke lettek. A kastélyt Pettera Hubert fővadász, Ybl Lajos lovag és 
Teghze Lajos palotaorvos képviselték a bizottságban. Majd Ybl helyére később az 
őt váltó Gallé Antal került. A bizottság tagja lett az újonnan hivatalba lépő jószág-
igazgató, Nick Ede is. 

A kastély és az uradalom vezető tisztjei hivatalból voltak tagjai a bizottságnak, 
mint ahogy a babati erdőgondnok, Várnay Ödön főerdész, majd utóda, Ivanich Fe-
renc főerdőmérnök, mivel a park a babati gondnokság területére esett. Szinte hiva-
talból voltak tagjai a bizottságnak a hitfelekezetek lelkészei, mint a nagy tekintélyű 
Gönczy Benő református pap és Klein József rabbi. Ez mondható el Cserba Ferenc 

15 MOL K 184. B/1. 46568/1912.

Emléktábla „Erzsébet királyné emlékfái 1898” felirattal 

131

Gödöllő története II/1. [131]

akkori szokása szerint, cigány futár útján. (Perczel eredeti levele a II. világháború 
idején még megvolt.) A tábornok zabot, szénát, kenyeret és húst kért a serege szá-
mára érkezésük idejére. A Nagykáta felől érkező honvédeket azonban megelőzték 
a Hatvan felől érkező osztrákok, akik hasonló kéréssel álltak elő. Mit volt mit tenni: 
az összegyűjtött élelmiszert az osztrákok falták fel. Eisner bíró azonban nem hagy-
ta annyiban a dolgot és elismervényt kért. Az osztrák tábornok erre 25 botot ígért 
és miután a bírót ez sem rettentette meg, kiadta az elismervényt, Gödöllő pedig 
később, a korabeli elmaradt tartozásainak levonásával, megkapta a kártérítést.13 

Az uradalom és a község közötti ellentétek igazából csak ezután lángoltak fel. 
A  szemben állók küzdelmét azonban egy tragikus esemény jelentősen lefékezte. 
1898. szeptember 10-én Genfb en Erzsébet királyné anarchista merénylet áldoza-
ta lett. A  megdöbbenés és gyász az egész birodalmat megrázta, különösképpen 
érvényes volt ez Magyarországra, de leginkább Gödöllőre. Ez a tragikus esemény 
átmenetileg békét teremtett a koronauradalom és a község között is. A hír Ferenc 
Józsefet is megrázta, fi a után feleségét is elveszítette. Őt kevésbé sajnálta Magyar-
ország, mivel az eseményekben sokan a „sors kezét” vélték felfedezni az aradi 13 
miatt. A közhangulatot nyilván Bécsben is tökéletesen érzékelték, ezért az uralko-
dó volt hitveséhez és népeihez fűződő kapcsolatának igyekezett sok módon jelét 
adni. Már szeptember 17-én Erzsébet-rend kitüntetést alapított három fokozattal 
(nagykereszt, 2. és 3. osztályú kereszt). Egy nappal korábban Népeimhez! címmel 
kiáltványt adott ki magyar nyelven is saját kezű aláírásával. Ebben szükségesnek 
tartotta kifejezni mérhetetlen fájdalmát, mely összhangban van népeinek érzé-
seivel. Egyben illőnek tartotta azokat megköszönni: „Közel és távol, fent és alant, 
ezernyi alakban nyilvánult a gyász és fájdalom az Istenben boldogult Császárné és 
Királynéért. Megható összhangban cseng minden ajakról a panasz a pótolhatatlan 
veszteség felett, mint hű visszhangja annak, amit lelkemben érzek.” 14 

Magyarországon a fájdalom és gyász számos formában nyilvánult meg. A ki-
rályné emléke legmaradandóbb megőrzésének törekvése azonban Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter nevéhez fűződik. A  miniszter már két évvel koráb-
ban, a millenniumi ünnepségek idején eredményesen hirdette meg az emlékfa-
ültetési felhívását. Ezen a sikeren felbuzdulva felhívást intézett az ország minden 
törvényhatóságához, és „Valamennyi alantas hatóságnak, intézetnek és közegnek” 
körrendeletet bocsátott ki Erzsébet-ligetek, parkok létrehozására. Stílszerűen ezt a 
felhívását november 19-én, gyászkeretes papíron, Erzsébet napján tette közzé. Mi 
sem volt természetesebb annál, hogy a legméltóbb parkot éppen Gödöllőn kívánta 
létrehozni a miniszter. Ezért az ezzel kapcsolatos teendőket már Erzsébet-nap előtt 
több mint egy hónappal megkezdte. Pirkner Ernő erdőmester már október 18-án, 
Deininger Imre jószágigazgatóval egyetértésben beterjesztette javaslatát, térkép-
pel, tervekkel a miniszterhez a gödöllői Erzsébet-park létrehozásának helyszínét 
illetően. Három helyszín került szóba. Egyik a Fácánkerthez csatlakozva, a másik 

13 PML IV. 408/b. 1161/1882.
14 MOL K 271. XXXII. 13318/1898.
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nauradalom vezetői mellett találkozott a község előjáróival is.17 Az előkészületek 
jegyében április 28-án a kaszinóban ülést tartott a szoborbizottság is. Itt Deininger 
Imre miniszteri tanácsos tolmácsolta Darányi üzenetét, mely szerint a miniszter a 
szoboravatás költségeihez kész hozzájárulni azzal az összeggel, mellyel a bizottság 
nem rendelkezik. Hozzájárul a díszítéshez és a tűzoltók megvendégeléséhez stb., a 
feltétel csak az, hogy erről részletes jegyzéket kér. A bizottság ezt nyomban el is ké-
szítette. Az ülésen minden jeles személyiség megjelent, és aktív vita után döntések 
születtek. A névre szóló meghívóktól a vendégek elhelyezéséig. 

Az avató ünnepség előkészületeihez tartozott a budai dalárda meghívása, Ripka 
pedig biztosította a Ganz-gyár dalos körét is. A bizottság hozott még egy határozatot, 
hogy az avatásra emlékkönyvet adjanak ki, melynek összeállításával Ripka Ferencet 
bízták meg. Ennek az eladásából befolyt összeget alapítvány létrehozására kívánták 
felhasználni iskolás gyermekek számára. Ebből idézve érzékelhetjük igazán azt a 
nagy egyetértést közrendű és előkelő bizottsági tagok között, amely a szoborbizott-
ság egész működését jellemezte: „Jóleső benső érzéssel, fájó könnyel munkálkodunk 
ennek az emlékkőnek megteremtésén, mert hisz egyetlen vigaszunk, egyetlen büsz-
keségünk, hogy emléket állíthattunk Neki: Magyarország legjobb Királynéjának 
ezen a helyen, s hogy e műben dicső emlékezetét fennen megőrizhetjük, hogy amit 
Ő magasztos lélekkel imádott, a nagy természetet dicső emlékének megőrzőjévé, 
emlékszobrának méltó kertjévé avathatjuk.” A további rész egyértelműen már hoz-
zánk is szól, amikor így folytatódik: „Ti pedig derék utódaink, ha ezen legnemesebb 
érzelmekkel állított emlék (melyet mi szent ereklyeként fogunk őrizni, s amelynek 
szeretettel való gondozására titeket is kérünk) a századok súlya alatt mégis romba 
dőlne, állítsátok azt fel újból a magyar haza mindenkori védőangyalának, Erzsébet 
legjobb királynénknak emlékére, s még haló poraiból is hálás köszönetünk száll érte 
felétek! A magyarok Istene áldjon benneteket!” 18

Mivel a fenti érzések nem csupán a bizottság tagjait hatották át, hanem az egész 
ország így gondolkodott pártállásától függetlenül, a szoboravatás országos és hivata-
los megmozdulássá duzzadt, sőt bizonyos tekintetben összmonarchiai üggyé is vált. 
Az avatásra egymás után érkeztek a különvonatok a gödöllői állomásra. Széll Kál-
mán miniszterelnökkel az élen megjelent az egész magyar kormány, Perczel Dezső 
házelnök vezetésével az országgyűlési képviselők egész sora tette tiszteletét. A fel-
sőházi képviselőket gróf Szapáry Gyula házelnök vezette. Pest vármegye küldöttsé-
gét Beniczky Ferenc főispán és Beniczky Lajos alispán vezették. A főváros Márkus 
József főpolgármester, Halmos János polgármester, Matuska Alajos és Rózsavölgyi 
Gyula alpolgármesterek vezetésével jelent meg. Pest megye küldöttségében érkezett 
az itteni arisztokrácia szinte minden képviselője: Ráday Gedeon, Vigyázó Ferenc, 
Vigyázó Sándor, Szapáry István, Károlyi Sándor, Keglevicz Gábor, Teleki József, Te-
leki Tibor és Teleki Gyula grófok. A bárók közül Podmaniczky Géza, Prónay Dezső, 
Prónay Gábor jött, és természetesen Wolfner Tivadar. Érkeztek államtitkárok, tá-

17 MOL 184. B/l. 30279/1912.
18 GV 1901. máj. 5.
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és Téchy Gyula járásbírókról, Egyed Lajos állomásfőnökről, Lénárd Pál csendőr 
századosról, Kárász Pál takarékpénztári igazgatóról, Fekete Imréről, a borászati 
szövetkezet elnökéről és Szondy Lajos községi főjegyzőről. A bizottság pénztárosa 
Elefánty Béla községi jegyző, titkára Brüll Lajos ügyvédjelölt, jegyzője pedig Polyák 
Ambrus szolgabíró lett. 

A helyi értelmiségi réteget képviselte még Ferenc József egyik kedvelt vadász-
vendége, Polner Lajos ügyvéd, Szvoboda Ignác kántortanító, Magyar Kázmér föld-
műves iskolai tanfelügyelő, Rettegi Ferenc adótárnok. Képviselve voltak a község 
társadalmi rétegei is, így Hajk István szabómester, Ádám Ferenc bognármester, 
Weirich János szobafestő, Alberty Pál mészáros, mint iparosok, Jámbor András és 
Pálinkás András fuvarosok, Récsán János kocsmáros és Bara István földműves. Vé-
gül a bizottság tagjai közt tudhatta Bródy Zsigmond főrendiházi tagot és Wolfner 
Tivadar bőrgyárost, a körzet országgyűlési képviselőjét.16 A bizottság később kie-
gészült két földművelésügyi vezető tisztviselővel, Sélley Sándor tanácsossal és Tavy 
Gyula főerdőtanácsossal. Deininger a minisztériumba kerülése után is rendszere-
sen részt vett a szoborbizottság ülésein, Darányi fontosnak tartotta a fenti elvárá-
sok érvényesítését, és egyben az említett három minisztériumi vezető személyiség 
tisztségviselésével jelezni kívánta azt is, hogy közös ügyről van szó.

A szoborbizottság közadakozásra irányuló felhívása országos visszhangra talált, 
az ügyet felkarolta a korabeli sajtó. Mindezek tudatában a bizottság felkérte Róna 
József szobrászt, akinek a nevéhez fűződik többek között a várbeli Savoyai Jenő 
lovas szobra, a szobor elkészítésére. Róna József a nemes célt megtisztelőnek te-
kintve, eleve lemondott minden személyes haszonról, és hozzáfogott a tervezéshez. 
A művész két tervet készített, és maga Ferenc József választotta ki közülük 1900. 
október 18-án a neki tetszőbbet, és Gödöllőhöz illőbbet. Az 1901 februárjában elké-
szült szobrot a budapesti Beschorner A. M. és fi a cég öntötte bronzba, és az alkotás 
május elsejére már teljesen kész állapotba került. Az uralkodóval egyeztetve pedig 
már május 19-ére meg is hirdették az avatást. A díszes alapzaton elhelyezett szobor 
Erzsébetet ábrázolja kedvelt gödöllői sétája közben, amint ernyőjére támaszkodva 
megáll, és maga elé mereng. Bal kezében legyezője mellett séta közben leszedett 
néhány szál virágot tart. A talapzat Zebegényből hozott trachitból készült három 
lépcsővel nyolcszögben emelkedik a magasba (3 m). A nyolcszögű oszlopszerűen 
kiképzett alapzatot kőből faragott virágfüzérek díszítik. Az oszlop előlapján „Erzsé-
bet királynénk”, a hátlapján pedig „Közadakozásból” felirat szerepel. A szobor talap-
zatánál szintén Róna József alkotásában egy bronzkoszorú helyezkedett el, melynek 
felirata: „A gödöllői nők szívében örökké élni fog emléked.” Ezt a nők nevében 
Prepeliczay Irén, Kapczy Vilmos főszolgabíró felesége készíttette el a művésszel. 

Darányi Ignác az előkészületek jegyében április 14-én személyesen is Gödöllőre 
érkezett. Itt Ripka Ferenc és maga a művész, Róna József fogadta. Megtekintette 
továbbá addigi alkotásait, a baromfi telepet és a méhészeti gazdaságot is. A koro-
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pörögtek, Kapczy Vilmos a szoborbizottság elnöke felkérte az uralkodót a szobor 
leleplezésére, aki a következőket mondta: „Szívem mélyéből köszönetet mondok 
azoknak, akik Istenben boldogult felejthetetlen hitvesem emlékét itten, ahol min-
dig oly örömest időzött, kegyeletteljesen megörökítették. És most hulljon le a lepel!” 
Miután a lepel lehullott, az uralkodó némán állt a szoborral szemben, és a himnusz 
csendes akkordjai szóltak, másokkal együtt önmaga is könnyezett. A hosszú csend 
után Ripka Ferenc beszéde következett, melyben átadta a szobrot megőrzésre a fel-
ügyeleti jogot gya korló földművelésügyi miniszternek, Darányi Ignácnak. Darányi 
leírhatatlan hatást és hosszadalmas ünneplést kiváltó beszédében egyértelműen a 
hazafi as érzelmek hangsúlyozódtak, oly módon, hogy a királyt se sértse meg.  

A beszéd így hangzott: „Császári és apostoli fenség! Legkegyelmesebb urunk! 
Egy láthatatlan erő vonzotta a megdicsőült királynét hozzánk közelebb és közelebb. 
Tüneményes volt, hogy mennyire megszerette a magyar földet és a magyar népet. 
A magyar népben és a magyar nép nagy rétegeiben – palotákban és nádfedelek 
alatt – egyaránt megtalálta azokat az eszméket és erényeket, melyek őbenne oly 
csodásan egyesülve voltak. Ez magyarázza meg, hogy népünk egész gondolat és ér-
zelmi világát annyira fölfogta, és annyira megértette. Fölismerte a magyar nemzet 
lovagias és nemes jellemét, fölismerte benne felséged fölkent személye iránt érzett 
kiolthatatlan hálát és ragaszkodást, a tántoríthatatlan hűséget és a hűséggel elvál-
hatatlanul egybeforrva, hazánk végtelen szeretetét. De nem csak a megdicsőült ki-
rályné szerette a magyar népet, a magyar nép sem szeretett, nem imádott királynét 
úgy, mint a megdicsőült Erzsébetet. Nem is halhat meg az, ki egy nemzet szívé-
ben van eltemetve. Elmúlhattak napjai, de élni – él tovább a nép emlékezetében és 
hagyományaiban, a nép költészetében és imáiban.” Ezután a miniszter a szobrot 
átvéve igyekezett a gödöllőiek szívét is felmelegíteni, amikor beszédét így folytatta: 

„De a szobrot nem őrzöm egyedül, velem együtt őrzi azt Gödöllő becsületes ma-
gyar népe, velem együtt őrzik azt százak és ezrek névtelenül, jutalmat nem keresve, 
szívük nemes ösztönét követve csupán. De nem! Egy jutalmat mégis kérnek, hogy 

Darányi miniszter 
beszédet intéz a 

királyhoz 
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bornokok és más jeles személyiségek. Népes és neves küldöttséggel érkeztek a bu-
dapesti hölgyek, közöttük volt többek között Tisza Kálmánné, Korányi Frigyesné, 
Arany Lászlóné és gróf Batthyány Lajosné (!). Képviseltette magát a 48-as hon-
védek országos egyesülete is. Megjelent számos intézmény és egyetem vezérkara. 
Természetszerűen itt voltak a koronauradalommal kapcsolatos községek küldött-
ségei, így Kerepes, Isaszeg, Dány, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Domony, Mogyoród, 
Szada, Hévizgyörk, Galgahévíz, Mácsa, Bag, Visegrád. A távolabbi települések kö-
zül képviseltette magát Aszód, Verseg, Iklad, Kartal, Boldog, Jászfényszaru, Zsám-
bok, Pécel, Kistarcsa, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr és Csömör. Természetesen ott 
tolongott Gödöllő szinte teljes lakossága.  

Az avatási ünnepség már reggel 8 órakor megkezdődött. A  várbeli templom-
ban gróf Csáky Károly váci püspök celebrált misét az uralkodó és családja számára. 
A misén részt vettek a szoborbizottság tagjai is. Róna József szobrász felesége pedig 
régi egyházi dalokat adott elő. Az előkelőségek ezen nem vettek részt, mivel a kü-
lönvonatok 10 óra körül futottak be az állomásra, így a bécsi is, amelyen főhercegek, 
főhercegnők érkeztek kíséretükkel. Legkorábban maga az uralkodó jött meg, már 
május 2-án itt volt jó házigazdához illően. A Gödöllőn töltött időt csak néhányszor 
szakította meg, amikor bement Budára. Az avatásra pontosan 11 órakor érkezett, 
amikorra már a neves bécsi vendégek, a magyar kormány tagjai, a hazai arisztokrá-
cia képviselői felsorakoztak fogadására, és ott várták őt a szoborbizottság tagjai is. 

A szoboravatás minden tekintetben nemzeti jellegű volt. Kifejezte ezt a Zala 
György szobrászművész által komponált halomra elhelyezett magyar korona és az, 
hogy a szobor nemzeti színű lepellel volt burkolva, és az uralkodó érkezésekor a 
budai dalárda és a Ganz-gyár dalosai a magyar himnuszt énekelték. Az esemény 
egyszerre volt nemzeti ünnep és a nemzeti gyász kifejeződése. Magyarország és 
Gödöllő igazában itt vett búcsút szeretett királynéjától. Ezt a gödöllőiek azzal is 
kifejezésre juttatták, hogy az eseménnyel egy időben, nevükben Borsos Ferenc 
kertész koszorút helyezett el a királyné bécsi nyughelyén. Az események gyorsan 

Róna József Erzsébet királyné 
című szobra (1901), 
mögötte a Zala György tervezte 
koronás tetejű sziklacsoport
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Márkus főpolgármesterrel, majd még aznap el is hagyta Gödöllőt, jelezve, hogy 
ősszel ismét idelátogat majd. 

Mindezek jelezték a király teljes megelégedettségét, lehet, hogy számára is, a 
gödöllőiekhez hasonlóan, ez volt a királyné igazi elbúcsúztatásának napja. A szo-
bor talapzatán 13 koszorú díszelgett, a magyar kormányé, az országgyűlés alsó és 
felsőházáé, Budapesté, az ottani hölgyeké, Pest vármegyéé, a koronauradalomé, a 
gödöllői nőké, a szoborbizottságé, a nemzeti kaszinóé. Magánosok közül gróf Ká-
rolyi Sándor és neje, Emich Gusztávné és név nélkül „Egy magyar koszorúja” sze-
repelt. A tudósítás nem számol be arról, hogy a császári és királyi család, benne az 
uralkodó is, koszorút hozott volna. Ez furcsa, mint ahogy az is annak tűnik, hogy 
Erzsébet lányai közül sem Gizella, sem Mária Valéria nem jelent meg. Különösen a 
Gödöllő-rajongó Valéria elmaradása érthetetlen. Azt lehet mondani, hogy a magas 
rokonság is elmaradt Erzsébet oldaláról és kizárólag a Habsburg rokonság domi-
nált, mindezek oka nem ismert. 

A szoboravatásig tartó, látszólag békés harmónia a község és az uradalom közt 
ismét ádáz háborúskodásba csapott át. Az ellentétek a Nagyvendéglő, majd Erzsé-
bet Szálló és Kálvária szobor közti Ferenc József park és a csatlakozó területek ho-
vatartozása miatt robbantak ki. Beniczky akkori jószágigazgató, mint ismert, a volt 
vásárt a főtérről kitelepítette és a helyét befásíttatta, parkosíttatta és községnek az 
uradalom területet adott cserébe vásártér céljára. A Ferenc József tér és a kapcso-
lódó területek tulajdonjoga kétséges volt. A terület problematikája már az 1890-es 
években felvetődött. 1893-ban Deininger Imre jószágigazgató a békés megoldás 
érdekében tervet készíttetett Rozsos Ferenc udvari kertésszel a terület parkosításá-
ra, ez jelentős pénzbe került volna, és az akkori új földművelésügyi miniszter, gróf 
Festetics Andor ezt nem támogatta. A rendezés átmenetileg megfeneklett, viszont 
1899-re a tárcának és az uradalomnak is sürgős lett az ügy, mivel a parkban egy 
tejárusító pavilont kívántak felállítani. 

Az uradalom megkeresésére 1899. november 29-én Rédl Károly bíró válaszolt. 
A bíró kifejtette, hogy a leendő tejcsarnok konkurenciát jelenthet ugyan a község 
tejtermelő gazdáinak, ám ennek ellenére készek a helyet átengedni, ha az ura-
dalom megvalósítja korábbi javaslatát, és az érintett területet parkosítja, sétáló 
hellyé teszi, annak gondozását vállalja. A  község vállalta, hogy a telekkönyvbe 
elidegenítési tilalmat vezetnek be és az uradalom számára szolgalmi jogot bizto-
sítanak. A park átengedése mellett a bíró kérte a közlekedési utak nyitva hagyását, 
továbbá a kastély mögötti volt kasznári lak melletti zsákutca gyalogos forgalom 
előtti megnyitását. Mivel a község kérése egybeesett az uradalom érdekével, Nick 
Ede jószágigazgató a kérést pártfogólag terjesztette fel a minisztériumnak. Min-
den rendben lévőnek látszott, ám a megvalósítást elodázták az Erzsébet-park lét-
rehozásának fontosabb munkái. Az uradalom ezután nyújtotta át a községnek a 
részletes szerződés tervezetét.20  

20 MOL K 184. 30. 77583/1908.
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a mi megdicsőült Nagyasszonyunk vessen egy tekintetet az égből le rájuk. Ez az 
ő hitük, ez az ő reménységük. Most pedig tegyük azt a földön, – itt ezen a földön, 
mely az ő emléke által van megszentelve – amit a mi Őrangyalunk az égben tesz. 
Fohászkodjuk: Isten áldd meg a királyt! Isten áldd meg a hazát!” 19  

A király és kísérete utána fellépett a sziklacsoport emelvényére, melynek csú-

csán a szentkorona volt, és rövid időzés után elhagyta a színteret. Fél egykor már 
villásreggelit adott kiemelt vendégei számára. Ezen részt vettek Frigyes, József, Jó-
zsef Ágost királyi hercegek, Klotild főhercegasszony – az avatáson a király kísérője 
volt – Auguszta, Erzsébet Henriette és Klotild Mária királyi hercegnők. További 
hercegnők és grófnők mellett hivatalosak voltak Erzsébet udvarhölgyei: Festetics 
Mária, Sztáray Irma grófnők, Sennyei Miczi bárónő és természetesen Ferenczy Ida, 
továbbá a királyi hercegek és hercegnők kíséretei, hadsegédek, udvarhölgyek. Meg-
jelent Lichtenstein herceg első főudvarmester, Paár gróf és Bolfrass főhadsegédek, 
Apponyi Lajos gróf magyarországi udvarnagy stb. Itt voltak a magyar kormány 
tagjai, Pest megye fő- és alispánja, a főváros főpolgármestere és polgármestere, 
Csáky váci püspök. Megjelentek a szoborbizottság tagjai közül: Kapczy Vilmos el-
nök, Pruzsinszky plébános, Ripka Ferenc és a szobrász, Róna József. Az utóbbiak 
számára az a tény is, hogy egyszerre annyi előkelő személyiséggel együtt ülhetnek 
egy asztalnál, már egy életre szóló megtiszteltetés volt. 

Megbecsülésük azonban ezzel még nem ért véget – ezt mutatja, hogy az ese-
mények a király számára is maradandó élményt nyújtottak –, az uralkodó a vá-
ci püspököt a mise emlékére aranykereszttel és lánccal jutalmazta meg. Kapczy 
Vilmosnak a III. osztályú vaskorona rendet nyújtotta át, Róna Józsefnek és Ripka 
Ferencnek pedig a Ferenc József rend lovagkeresztjét adományozta. Ez a kitünte-
tése Kapczynak már megvolt. Végül az uralkodó magánpénztárból 600 koronát 
adományozott a gödöllői szegények számára. A  villásreggeli során hosszasan el-
beszélgetett Széll Kálmán miniszterelnökkel, Darányi és Hegedűs miniszterekkel, 
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az alispán polgári per lefolytatására kötelezte a bíróságot, birtokháborítás címén, 
mivel a kérdéses lezárt út az uradalom telekkönyvi tulajdonát képezi. A vita még 
évekig húzódott, a háborúskodást még nagyobb vehemenciával folytatta Dinnyés 
utóda, Ádám Ferenc bíró, aki már több felszólításában szinte utasította az ura-
dalmat az út azonnali megnyitására. Végül Nick Ede a jogügyek igazgatóságát is 
megkereste, hogy véleményt kérjen. Ebben a „tyúkperben” azonban ott sem tudtak 
állást foglalni, mivel nem tudtak még 1910-ben sem rábukkanni arra a bírói dön-
tésre, amire a község hivatkozott, hogy állítólag már több mint 30 évvel korábban 
a bíróság javukra ítélt. 

Az ellenségeskedést a település felbujtott lakói közben más területre is kiter-
jesztették. Az élen ismét Jámbor Andrást találjuk. Ez a lépés már nem csupán az 
uradalmat, hanem a királyi udvart is érintette. A vadászati hivatal ugyanis ciklu-
sonként bérbe vette a községi földek vadászati jogát. Az ottani apróvadak védel-
mét, gondozását, téli etetését az erdőhivatal látta el, és a vadászatokon megadott 
számban lehetett vadakat kilőni. 1904-ben Jámbor biztatására a parasztok megta-
gadták a bérbeadást. Az új bérlő Jámbor lett, az udvari 30 000 korona helyett 3000 
Ft-ért, ez azzal járt, a plébános bejegyzése szerint, hogy abban az évben Gödöllőn 
mindenki fácánt evett.22 Majd amikor fi zetni kellett volna, mindenki ódzkodni 
kezdett. Ezután gyorsan felajánlották ismét a bérletet a vadászati hivatalnak. Erre 
az hajlott, bár a vadakat szinte kiirtották a területről. A bejegyzés szerint az ese-
mény kapcsán az uralkodó mérhetetlen haragra gerjedt, és megfogadta, hogy nem 
jön többé Gödöllőre vadászni. Így lehetett egy év alatt lerombolni egy település és 
a király jó viszonyát, nem beszélve arról, hogy az uralkodó előtt Gödöllő Magyar-
országot is képviselte. 

Érzékelhető volt nyilván belülről is, hogy 
a községi vezetés a település érdekeit is ve-
szélyeztetve többször túllőtt a célon. Ezt 
látszik igazolni az, ami 1908-ban történt. 
Rosenfeld Sándor lapszerkesztő írást tett 
közzé lapjában Darányi Ignácról, földműve-
lésügyi miniszterségének 10 éves jubileumá-
ról. Felsorolta, hogy a miniszter hozatta létre 
a méhészeti gazdaságot, a baromfi telepet, a 
szárítói csikótelepet, az isaszegi szeszgyárat 
és az Erzsébet-parkot. Megemlítette továbbá, 
hogy a Ferenc József tér parkosítását keresz-
tül kívánta vinni, de azt a község megakadá-
lyozta, amiből hosszan tartó háborúság lett. 
Módot nyújtott volna új köztemető kialakí-
tására, azzal, hogy ehhez területet biztosít az 
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Darányi Ignác 1901-ben 
személyesen is biztosította a 
községet jóakaratáról. A kép-
viselő-testület egyetértett a 
szerződéssel és küldöttséggel 
tisztelgett Darányi miniszter 
előtt. 1902-re azonban min-
den megváltozott, a képvise-
lő-testület kicserélődött, és 
Dinnyés János lett a bíró. Má-
jus elsején a képviselő-testü-
let 22 szavazattal 6 ellenében 
elhatározta, hogy sem a beterjesztett szerződést, sem módosítottat nem hajlandó 
tárgyalni, és az ügyet mindenkorra leveszi a napirendről. Hiába érveltek az ura-
dalom mellett a főszolgabíró és az uradalom más védői. A jószágigazgató szerint 
rosszakaratú félrevezetés és felbujtás határozta meg a döntést. Jogellenes volt a kér-
dés végleges levétele a napirendről, ezért alispáni rendeletre szeptember 17-én is-
mét tárgyalni kellett az ügyet. A döntés most is elutasító volt. Mivel a kérdéses ülés 
jegyzőkönyve fennmaradt, betekinthetünk az akkori képviselő-testület munkájába. 

Polner Lajos ügyvéd javasolta, hogy a teret minden szerződés nélkül engedjék 
át az uradalomnak, hogy azt a község felügyelete mellett parkosíthassa. A  javas-
lathoz Rosenfeld ügyvéd is csatlakozott. Ezután felszólalt Jámbor András fuvaros, 
nevével a szoborbizottság kapcsán találkoztunk, és most a többség által helyeselt 
felszólalásából, javaslatából következtethetünk a korabeli községi elit egészére: „A 
község se a szerződést el ne fogadja, se az uradalomnak meg ne engedje, hogy a Fe-
renc József teret rendezze, mert az uradalom ha kezébe venné a tér rendezését, azt 
mindjárt magának tulajdonítaná, és nem engedné meg a téren a fűben való járást, s 
mindenkit mindjárt feljelentene.” 21 Az ülésről több képviselő hiányzott a megjelent 
21-ből 14-en szavaztak Jámbor András javaslata mellett, földművesek és iparosok. 
A Karácsony és Bara családok tagjai, Teér György jó nevű asztalos mellett az ellen-
táborban találjuk Gönczy Benő református lelkészt is. 

Feltételezhető, hogy a szavazást a hagyományos vallási ellentét is befolyásolta. 
Az igazi háborúskodás ezután kezdődött. Az uradalom minisztériumi jóváhagyás-
sal a kastély mögötti átjárót lezáratta a község lakosai számára, majd megnyitások 
és újabb lezárások váltották egymást attól függően, hogy a községgel hogy álltak 
a tárgyalások. 1905-ben a fi atalkorú Kolozs István és Récsán Sándor betemették 
az uradalom által kiképzett árkot. Erre biztatta őket Storz Mátyás udvari vadász 
és Kovács Albert főerdőőr, akik a szolgabíróságon elmondták, hogy erre adott fel-
hatalmazást Dinnyés János bíró is. Az uradalom feljelentése kapcsán keletkezett 
eljárás során a bíróság a vádlottakat felmentette. Ezután fellebbezés következett, és 

21 Uo.

A Templom-tér a postával. Fotó: Erdélyi Mór
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GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 

MEZŐGAZDASÁG

Az úrbérrendezéstől a kiegyezésig az uradalom által körülzárt mezőváros élte a 
maga csendes életét. A  kastélyban és az uradalomban sok változás nem történt. 
A  cserélődő új „földesurak” nem játszottak szerepet a település életében, sokkal 
inkább az ismétlődő katonai beszállásolások borzolták a kedélyeket. Az abszolu-
tizmus korában már végbement a paraszttársadalom jelentős diff erenciálódása. 
A  jobbágytelkek szabályozottságának megszűnésével, öröklés folytán a paraszt-
birtokok rohamosan aprózódtak. A  szabad földforgalom belépésével a birtokok 
jelentős része gazdát cserélt. Volt paraszti földek és szőlők kerültek iparosok és 
értelmiségiek kezére. A volt úrbéresek csak egymás rovására gyarapíthatták java-
ikat. A határ 4/5-öd része az uradalom kezén volt. Nem véletlen, hogy a település 
életében korábban vezető szerepet játszott telkes gazdák utódai gazdasági és társa-
dalmi súlyukat fokozatosan elvesztették. Különösen igaz ez az 1880-as évektől kez-
dődő időszakra. A mezőgazdasági konjunktúrát váltó gabonaválság, a folytonos 
állatbetegségek, a fi loxéra jelentkezése tették nehézzé a századforduló időszakát. 
A rendkívül silány minőségű gödöllői termőföldek a belterjes gazdálkodásnak sem 
kedveztek. Az  1870-es évek konjunktúrája sokakat kölcsönök felvételére ösztön-
zött, amit rendre az árverések követtek. 

A dualizmus korának keserű jellemzését így adja meg az egyik helyi lap: „Az 
ingatlanforgalom többnyire a következő: Péter eladja Pálnak. A vételár: adósság 
átvállalás. Pálnak nekimegy a törvény, az árverésen vevő a hitelező. Itt azután újra 
kezdődik Péternél az ’ingatlanforgalom’. Szóval állandó hullámzás, melybe beleful-
lad Péter is, Pál is, aztán ha jön egy kis gazdasági krízis, ez megeszi a hitelezőt is. 
Szóval mindenki adós, kamatfi zető, vagy ha ez nem tetszik, alperes és végül adó-
alany. A parasztgyerekekből iparos lesz, az önálló iparosból igen gyakran munkás, 
a kereskedőből közadós, ki vagy itthon nélkülöz, vagy elhagyja faluját és elnyeli 
a város.” 1 A kiútkeresés egyik módja tehát az volt, hogy a gazdák inasnak adták 
gyerekeiket, hogy aztán a nagyipar rohamos fejlődésével ipari munkások legyenek. 
Sokan egyenesen a pesti és környékbeli ipari üzemekben kerestek munkát. Külö-
nösen a HÉV-közlekedés megindulása után nyílt erre még kedvezőbb lehetőség. 

Az 1900-as népszámlálás adatai már hűen tükrözik a végbement változásokat. 
100 kh feletti gazdaság nem volt Gödöllőn. 100 kh alatti birtokkal 123 fő rendel-

1 Ősszel. GV 1913. okt. 12. 1-2.
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uradalom, ebből sem lett semmi. A vadászati ügy pedig még inkább szembeál-
lította az uradalmat a községgel. A szerkesztő úgy látta, hogy ez az alkalom jó 
lehetőséget biztosítana arra, hogy fátylat borítsanak a múltra, és meginduljon 
a közeledés. Ezért azt javasolta, hogy tartsanak rendkívüli közgyűlést, amely 
feliratilag üdvözli a minisztert. Indoklásához hozzátette, hogy ezzel a miniszter 
hiúságának hízelegve a község elérhetné, hogy a miniszter az üdülőtelepek fel-
lendítését szolgáló akcióját Gödöllőre is kiterjessze.23  

Nem tudni, mi hatotta meg igazán a helyi elöljáróságot, de a cikk megjelené-
se kapcsán azonnal kibocsátották a rendkívüli közgyűlés meghívóit, amelynek 
egyetlen napirendi pontja volt: Darányi Ignác díszpolgárrá választása. A  kép-
viselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és elhatározták, hogy az erről 
kiállított oklevelet küldöttség viszi fel a miniszterhez, mely küldöttségnek a kép-
viselő-testület minden tagja részese lehet. Gödöllőnek eddig nem volt díszpolgá-
ra, Darányi lett az első. A buzgalom tovább fokozódott, miután arra is javaslatot 
tettek, és azt is elfogadták, hogy az addigi Híd utcát ezentúl Darányi utcának 
nevezzék (a mai Petőfi  utca).

Összegzésképpen elmondható, hogy Gödöllő életében, ahogy korábban a Gras-
salkovichok, mint földesurak, a dualizmus idején a koronauradalom játszott meg-
határozó szerepet. Kétségtelenül ennek a „földesúri” együttélésnek legtöbb előnye 
a fentebb méltatott Darányinak volt köszönhető. Rajta kívül kiemelkedő szerepe 
volt Beniczky Ferenc és Deininger Imre jószágigazgatónak, Kallina Károly erdő-
mesternek, Pettera Hubert fővadásznak. Mellettük számos patrónus is tevékenyke-
dett, mint Ivánka Imre vagy Kapczy Vilmos főszolgabíró.

23 GH 1908. ápr. 12.
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helyzetét ismét a fenti újság soraival lehet jellemezni: „Községünk polgárai egy-két 
kivétellel mind szegény emberek. Sovány a föld és kevés, és a kevés földön sem 
intenzív a gazdálkodás. Az  ősi traditióktól el nem térnek a gazdák. A  szőlőt ré-
szint szakértelem, részint pénz híján nem tudják kellőképpen kezelni. Nem akarják 
megszokni a gyakori permetezést.” 

A fuvarosok külön kasztot alkottak Gödöllő életében. A volt jobbágycsaládok 
közül a Bara, Pálinkás, Karácsony számított jelentős fuvarozási vállalkozónak. Kö-
zülük is kiemelkedett Jámbor András, aki virilis jogon rendre tagja volt a képvise-
lő-testületnek, 1901-ben pedig megyebizottsági taggá is választották. 

Szólni kell még a volt dézsmás szőlők sorsáról és tulajdonosairól is. Az 1868-as 
megváltás után ezek jelentős része gazdát cserélt. Előszeretettel vásároltak iparo-
sok, kereskedők, értelmiségiek kisebb szőlőbirtokot. Majd jöttek a nyaralók, akik 
előbb a besnyői részeken vásároltak szőlőt és építettek villákat, majd divatba jött az 
Öreghegy is. A gazdát cserélt szőlők egy része módos szadaiak kezére került. A sző-
lők között gyümölcsfák voltak és a sorok között kerti veteményeket is termesztet-
tek. A parcellák nem elsősorban eladásra szánt borok piaci értékesítését szolgálták, 
hanem családi szükségleteket elégítettek ki. A parcellákhoz kapcsolódó pincéknek 
sem alakult ki hagyománya Gödöllőn. A megtermelt borok értékesítése ezért gon-
dot okozott. Létrehozták a Gödöllő-Vidéki Borászati Szövetkezetet, mely bérbe 
vette a Grassalkovich présházat és pincét a borok tárolására és begyűjtésére, hogy 
aztán azokat értékesítsék. A  Fekete Imre vezette szövetkezet jelentős eredményt 
nem tudott elérni, mindaddig, míg annak élére Ivánka Imre nem állt. Ivánka a 
besnyői szőlők közepébe építette nyaralóját és maga is érdekeltté vált a borok érté-
kesítésében. Ivánka nem elégedett meg a gazdák saját termelésű boraival, hanem 
a pince számára a legjobb borvidékekről szerezte be a borokat. A szövetkezet pa-
lackozta is a borokat és 1893-ban engedélyt kértek és kaptak a belügyminisztertől 
Magyarország külön címerének a használatára is.

Ivánka halála után (1896) Kaffk  a László lett a szövetkezet elnöke. A szövetke-
zetből azonban forgalmazási vállalkozás lett, annak vezérkara nem a bortermelő 
gazdákból állt, hanem a helyi elitből. 1902-ben az elnök: Kaffk  a László, vezérigaz-
gató: Fekete Imre, igazgatósági tagok: Polner Lajos ügyvéd, Magyar Kázmér, Ybl 
Lajos várkapitány, Teghze Lajos palotaorvos és Bentsik József. Az 1890-es években 
átlag 8000 hl-t tároltak és 4000-5000 hl-t forgalmaztak évente. 1903-ban az egye-
sület alaptőkéje 250 000 korona volt.3 A cég alaptevékenysége a borok előállítására 
és forgalmazására irányult. A fenti évben a borkészlet értéke 178 829 korona volt, 
ehhez képest a pálinka és a sör forgalmazása nem volt jelentős. A pincét később a 
Kilián család vette bérbe. A család egészen a II. világháborúig Gödöllő és környé-
ke legnagyobb borkereskedője lett. A bor mellett égetett szeszes italokat és sört is 
forgalmazott.

Mint ahogy erről szóltunk, a parasztbirtokkal rendelkezők tábora már nem 

3 RIPKA F. 1896. 165–166., GV 1903. dec. 10., PML IV. 408/b. 29285/1893.
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kezett, 30 volt azoknak a száma, akik törpebirtokkal (5 kh alatt) rendelkeztek és 
napszámosnak is számítottak. Mellettük egy kertészt és 75 kisegítő családtagot ír-
tak össze. A fentiekre 417 eltartott esett. Az együttes létszám 646 fő volt és ebből is 
jelentős volt a nem mezőgazdasági főfoglalkozásúak száma. Ha fi gyelembe vesszük, 
hogy a jobbágyfelszabadítás idején 101 telkes jobbágy és 295 zsellér család élt (ez 
5-ös szorzóval 1980 fő), akkor kitűnik, hogy a mezőgazdaságból élők tábora mi-
lyen drasztikusan csökkent. A 646 fő az összlakosság mindössze 11 %-át (!) tette ki. 
Meglepő adat, hasonlóan meglepő, hogy az országos adatokkal szemben elenyésző 
a törpebirtokosok aránya, mivel ez 25 %- át teszi ki a birtokosoknak, míg az orszá-
gos átlag 50% fölött volt. Ez azt jelenti, hogy a volt házas zsellérek törpebirtokai, 
a volt zsellérek volt dézsmás szőlői eltűntek, azok módosabb gazdák, iparosok, a 
helyi értelmiségi vezető réteg és az üdülőtulajdonosok kezére kerültek. 

Ha választ akarunk kapni arra a kérdésre, hogy hová tűnt az elszegényedett me-
zőgazdaságból élők hatalmas tábora, érdemes további statisztikai adatot is számba 
venni. A népszámlálás adatai szerint 160 házi cselédet írtak össze 406 eltartottal. 
Micsoda szegénységnek kellett ott lenni, ahol 160 cseléd még további 406 főt tart el. 
Mellettük 622 munkás szerepel, közülük 35 fő 16 év alatti, 982 eltartottal. Ez együtt 
1604 fő, a cselédekkel együtt pedig 2170, az összlakosság 37 %-a. Közülük csak 
elenyésző hányad dolgozott az uradalomban. Az uradalmi cselédség jelentős része 
ugyanis a szomszédos, még szegényebb községekből verbuválódott. A házi cselé-
dek zöme gödöllői volt. Köztük gyakori volt a 11–14 éves gyerek. Az 1907-es cse-
lédtörvény értelmében a cselédeknek cselédkönyvet kellett váltani, ezek kiadását 
a gyermekek esetében a szülő kérelmezte. 1907-ben 107 cselédkönyvet adtak ki, 
majd a következő években átlag 80-90 fő váltott ki újabb okmányt évente. Az  I. 
világháború idején a kiváltások száma évi 10 db alá csökkent. Külső cselédek 1907-
ben 21, 1908-ban 87 db igazolványt váltottak ki, majd ez a következő években 15-
20 db volt évente. Az 1907–1908-as adatok szerint a külső cselédek száma 100 főre 
tehető ezekben az években.2 Mindezek egyértelművé teszik a volt paraszttársada-
lom nagyfokú diff erenciálódását és a proletarizálódási folyamat felgyorsulását.

A földbirtokkal rendelkező gazdák jelentős része sem a mezőgazdaságból élt, 
hanem korábbi tradíciókból eredően fuvarozott. Tudjuk, hogy már a jobbágyfel-
szabadítás idején jelentős lóállomány volt, nemcsak a telkes gazdák, hanem a zsel-
lérek kezén is. Igy a hagyományos fuvarozási tevékenység jelentős paraszti réteg fő 
foglalkozása lett. A pesti és váci HÉV vonalak megépülése előtt a gödöllői fuvaro-
sok meghatározó szerepet játszottak a személy- és teherszállításban egyaránt. Tevé-
kenységük virágkora 1867-től a századfordulóig tartott, ekkor volt itt a legélénkebb 
az idegenforgalom. Tömegesen érkeztek a nyaraló vendégek, akik a vasútállomás-
tól telephelyükig, valamint a helyi közlekedésükhöz is fi ákereket vettek igénybe. 
A fuvarozás mellett a gazdálkodás másodlagossá vált, az immár fuvarosként tevé-
kenykedő módosabb gazdák nem váltak a gazdálkodás úttörőivé. A mezőgazdaság 

2 PML V. 1044. Cd/6., Népszámlálás 1904.
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Dénes.7 A fellépés következtében a képviselő-testület módosítani kényszerült ko-
rábbi döntéseit. Orbay, aki ekkor a képviselő-testületnek is tagja volt, jelentős nyo-
más alá helyezte a testületet. Ezért a főszolgabíró egy sor kérdésben utasította a 
testületet érdemi döntések meghozatalára. Ilyen kérdés volt a korábbi úrbéresek 
birtokain a vadak által okozott károk megtérítése, a vadászati hivatal részéről fi ze-
tett kártalanításnak a gazdák tudomására hozandó elszámolása. A képviselő-testü-
let összehívott ülésén Orbay, mint az egyesület jegyzője ismertette a közbirtokossági 
testület döntéseit. Ilyen volt a közbirtokossági vagyon helytelen telekkönyvezésé-
nek kijavítása. Kérték, hogy a szőlőkben okozott vadkárok becslésénél a testület 
képviselője is vegyen részt. A korábbi években befolyt kártérítési összegeknek a 
visszamenőleges, birtokarányok szerinti felosztását kérték. Egyik kritikus sérelem 
volt, hogy a vasút melletti területet a képviselő-testület üdülőtelkeknek adta el, ho-
lott az a közbirtokosság tulajdona volt.8

IPAR ÉS KERESKEDELEM

1867-től mind az ipari, mind a kereskedelmi tevékenység rohamos fejlődésnek in-
dult. Az uradalmi megrendelések megnövekedése mellett ezt ösztönözte a lakosság 
lélekszámának állandó növekedése és a megnövekedett idegenforgalom. Az  ipar 
fejlődésére jótékony hatással volt a céhek megszűnése. Már az abszolutizmus idő-
szakában, 1860-ban tevékenységüket jelentősen korlátozták, majd 1872-ben tör-
vény mondta ki a megszüntetésüket. Ezzel az iparosok számbeli növekedésének, 
új foglalkozási ágak megjelenésének és az iparágakon belüli tevékenység bővítésé-
nek megszűntek az akadályai. Az előnyök mellett a helyi kisipar számára ugyan-
akkor tagadhatatlan hátrányt jelentett a gyáripar fejlődése. Az iparcikkek szabad 
kereskedelme viszont jótékony hatással volt egy erős kereskedő réteg kialakulására. 
Az iparos és kereskedő polgárság megerősödése életvitelben a gazdákra is hatott. 
A fentiek együttesen pedig szükségszerűen vezettek el a hitelélet fejlődéséhez is.  

Az iparosok létszámára és foglalkozás szerinti megoszlására az 1900-as nép-
számlálás nyújt bizonyos képet, de korántsem pontosat. Az összesítések egy sor 
szakmát nem tartalmaznak, mint például kádár, bognár, szűcs, pék, ötvös, ké-
ményseprő stb. Az sem egyértelmű, hogy az egyéb foglalkozások címen hová so-
rolták őket. Nem szerepelnek benne a kocsmárosok, kofák, fuvarozók, borbélyok 
stb. Ugyanakkor az iparosok és az ipari munkások egy csoportba kerülnek. Ha 
bontásokkal találkozunk, akkor rendre eltérnek egymástól a kapott végösszegek. 
Megismerésük azonban így is fontos, mert az adatok jól érzékeltetik a település 
struktúrájának jelentős változását.

7 PML IV. 408/b. 1368/1891.,7729/1893.
8 PML IV. 408/b. 135/1894.

145

Gödöllő története II/1. [145]

esett egybe a volt jobbágyokéval, itt minden módosabb és a helyi elithez tartozó 
személy gazda is volt. Mindezek mellett szükségszerűen elkülönült a volt telkes 
jobbágyok és zsellérek tábora, ha úgy tetszik, külön jogi személyként és tulajdo-
nosként. Ők rendelkeztek az úrbérrendezés során juttatott erdővel (erdőbirtokos-
ság), az egy tagban hagyott közös legelővel. Ez azt jelentette, hogy ők fogadták fel 
a pásztorokat és a kívülálló személyektől a legeltetésért bért szedtek. 1909-ben a 
községi csorda 400 db-ból állt. Ha parasztbirtokosok esetében átlag két tehenet 
tételezünk fel, akkor ez azt jelenti, hogy iparosok és más foglalkozásúak kezén is kb. 
100 tehén volt. A közös legelő zömét adó tábla a Kecskés dűlőben (a mai Blaháné 
utca és az Úrréti tó közti terület) volt. A volt úrbéresek a közös legelő kisebb részét, 
12,5 holdat, 1897-ben felparcelláztatták, hogy azt 300 négyszögöles villatelkenként 
értékesíthessék. A parcellák a takarékpénztárhoz kerültek, amely azokat 1 % díja-
zás fejében értékesítette.4 

Az egy tagban hagyott Kecskés dűlői legelő sem volt hosszú életű. 1915-ben a 
volt úrbéresek ennek felosztására is engedélyt kértek. Az engedélyezés és a felosz-
tás hitelesítése 1918-ban történt meg.5 A felosztáshoz kellett, hogy a volt úrbéresek 
egyesületet alakítsanak, vagyis önálló jogi személyként járjanak el. Az egyesület 
megalakítására sürgetőleg hatott, hogy a helyi elöljáróság döntései rendre hátrányo-
san érintették őket. Az 1888. XXXI. tc. rendelkezett a regálé jövedelmek megváltá-
sáról, ennek egyik sarkalatos pontja az volt, hogy a volt úrbéreseket kárpótolják a 
jobbágyfelszabadítás előtt őket megillető italmérési jog elvesztése miatt. A megítélt 
kártalanítást azonban nem az úrbéres, hanem a politikai községek kapták. Gödöllő 
6600 Ft-ot kapott, melyet 4 %-os kamatozású kötvényekben helyezett el.6 

Ez az eset nem vezetett helyi konfl iktushoz, mivel a volt úrbéresek az ügy igaz-
ságtalanságát nem is érzékelték. Húsbavágóan érintette őket viszont az, amikor a 
helyi vezetés az úrbéres közös legelő kárára hajtott végre utcarendezést és jelölt ki 
a Blaháné úton üdülő telkeket eladásra. A parasztgazdák Orbay Déneshez fordul-
tak, akit 1891-ben megyebizottsági taggá választottak. Orbay segítségével rögvest 
megalakították az önálló egyesületüket és annak alapszabályait Kapczy Vilmos fő-
szolgabíró útján, felterjesztették jóváhagyásra 1892-ben. Ilyen alapszabálynak meg 
kellett járni a vármegyét, a megyei gazdasági egyesületet, a megyei tiszti főügyészt 
és csak ezután juthatott a belügyminiszterhez láttamozásra. Közben természetesen 
minden szerv kifogásokat emelt. Az  alapszabálynak minden formalitásnak meg 
kellett felelnie. Abban részletesen le kellett írni a tenyészbika tartásának szabályait, 
az állategészségügyi előírások betartásának módozatait. Végül pedig kötelezték az 
egyesületet faiskola felállítására és az egyesületnek gondoskodnia kellett a fásítá-
sokról. Orbaynak köszönhetően az alapszabályokat módosítások után a belügymi-
niszter 1893 februárjában láttamozta. 

Az egyesület elnöke Berze András lett, „közgazda” Bara István, jegyző Orbay 

4 Orbay: Legelő-felosztás Gödöllőn. GV 1898. jan. 11. 1-2.
5 PML IV. 165/a.
6 PML IV. 408/b. 17662/1894.
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1900-ban az iparban foglalkoztatott 433 férfi  és 63 nő közül 156 férfi  és 51 nő 
vallotta magát önállónak. A  segédmunkások száma 198, a tanoncoké 50 fő volt. 
A 207 önálló iparos létszám igen magas, különösen, ha összevetjük az önálló mező-
gazdaságból élők 154 fős létszámával. Az iparosok közül segédek nélkül dolgozott 
145 fő. Egy alkalmazottja volt 40 főnek, kettő 27-nek. 3-5 alkalmazottat tartottak 
11-en, 6 és 10 között ketten. Egy vállalkozás került a 11-20 főt foglalkoztatóak ro-
vatába. A felszabadult tanoncok közül sokan mentek el segédmunkásnak, ez volt a 
legegyszerűbb megoldás. Ha valaki segéd lett valamelyik iparos mellett, többnyire 
azzal is beérte. A mestervizsga letételére, hogy önálló iparos lehessen, nem is töre-
kedett. A műhely nyitásához pénz kellett. A nagy konkurencia miatt sok kilátása 
nem volt a megélhetésre. A  gyárak keveseknek kínáltak kedvező keresettel járó 
beosztást, ott is jelentős volt a verseny. 1900-ban a helyi iparosok közül hatan dol-
goztak művezetőként vagy előmunkásként.

Az iparosok táborában igen jelentős volt a migráció. Apáról fi úra szálló iparos mű-
helyek és dinasztiák Gödöllőn szinte ismeretlenek. Ennek oka, hogy a céhes időszak-
ból származó valcolás még a 20. században is dívott. A segédek útra keltek, s gyakran 
a fél világot bejárták, míg valahol letelepedtek vagy hosszú évek múltán tértek vissza. 
Szemléltetésül megismerkedhetünk néhány korabeli gödöllői iparos szakmai útjával. 
(A máshonnan érkezőknél a születési helyet és időt közöljük.) Blau Ignác szabó 
Konstantinápolyban született 1874-ben, ott tanult és ott volt segéd. 1903-ban ér-
kezik Budapestre, ahol segédként dolgozik. 1911-ben lesz önálló iparos Gödöllőn. 
Rézmán Lajos pék (Rácalmás, 1871) 12 évig dolgozott nagyobb budapesti üzemek-
ben. 1899-ben Ercsiben, majd Hartán volt önálló műhelye. 1913-ban jön Gödöllőre, 
itt az ipartestület és az iskolaszék vezető tagja lesz. Ő lett Ferenc József udvari szállí-
tója. Teér Kálmán lakatos (Szent-
mártonkáta, 1870) Budapesten 
tanult. Nyolc évig volt segéd Bécs-
ben, majd négy évig a MÁV Gép-
gyárban dolgozott. 1896-ban lett 
helyi iparos. Nagy Imre tímár 
(Budapest, 1861) mint segéd, ap-
jával dolgozott Ausztriában, Ba-
jorországban, Szlavóniában, majd 
1890-ben átvette atyja helyi üzle-
tét, melyet az 1883-ban alapított.  

Hasonló utat jártak be a hely-
ben születettek is. Stigler Béla szabó (1874) hat évig dolgozott segédként Budapes-
ten, Nagybányán és helyben. 1898-ban lett önálló Rákospalotán, majd 1908-tól 
Gödöllőn. Neszveda Antal gyertyaöntő (1868) Budapesten tanult, majd ugyan-
ott, azután Grázban és Vácon dolgozott. 1892-ben nyitott műhelyt Gödöllőn. 
Stverteczky Lajos kőműves (1882) négy középiskolai osztályt is végzett, utána se-
gédként és munkavezetőként dolgozott. 1906-ban önállósította magát, majd 1911-
ben további képesítéseket szerzett és mint önálló építési vállalkozó működött. 

Nagy Imre tímár cégtáblája
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Az iparral foglalkozók megoszlása 1900-ban

Vas- és fémipar Élelmiszeripar Ruházati ipar Faipar
Kovács 12 Malomipar  5 Szabó 23 Asztalos 29
Lakatos 16 Sütő 12 Cipőipar 30 Egyéb  60
Egyéb 10 Hentes 29 Fonóipar 6 Építőipar
Gép-és hajóipar 30 Vegyipar 3 Bőripar 3 Kőműves 79
Papíripar 3 Sokszorosító 2 Egyéb 64 Ács 30

Egyéb 49**Idesoroltak még 30 vendéglőst, szállodást, kávést. 

Számlák a 19. sz. végéről Bartal Jánosnak kiállítvaSz
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több építőipari szakma munkálatait is felvállalták. Az ipari vállalkozás, mint olyan, 
amely más szakmabeli tevékenységet is felvállal, a 20. század elején más iparágak 
űzőire is kiterjedt. 1902-ben Szentmiklósy Béla, a Magyar Korona gyógyszertár tu-
lajdonosa a patikában szikvízüzemet hozott létre. A hirdetések szerint a bognár ké-
szít kocsikat, eketaligákat, kútkávákat, jászlakat, fahidakat, szerszámnyelet, vagyis 
minden fafeldolgozó munkát felvállal. 1902-ben Rigler István ács hirdeti, hogy 
nindenféle drótsodrony és drótháló készítését vállalja. Teér Kálmán lakatos mester 
daráló, fűrészelő, szárvágó üzemét hirdeti és tűzifa, kukoricaszár aprítását vállalja. 

Mindezek jelzik a vállalkozási kedv növekedését, de azt is, hogy a tanult szak-
mából nehéz volt megélni. Különösen igaz ez az iparosok alsóbb rétegére. Az em-
lített öt építkezési vállalkozó mellett, megítélésünk szerint a módosabb iparosok 
száma nem érte el az 50 főt. Természetesen a közepes jövedelmű iparosok között 
is számosan tartoztak a község megbecsült mesteremberei közé. Ilyen volt Rózsa 
István cipész, aki a helyi közélet meghatározó személyiségeihez tartozott. Az építő-
ipar mellett más szakmáknál is jelentős szerepet játszott a leleményesség és a vállal-
kozási kedv. Példázza ezt Straussler Frigyes esete, aki sütödéjében macesz sütésére 
szakosodott. Készítménye országosan híressé vált és 1914-ben már vagonszámra 
gyártotta naponta a maceszt.10 

Nagyobb ipari vállalkozás vagy gyár alapítására a legmódosabbak sem gon-
dolhattak. A királyi család nyugalmának biztosítása érdekében nem alapíthattak 
gyárat sem a helyiek, sem a fővárosiak. Gyárnak nevezett üzem kettő működött a 
század elején, egy ecetgyár és egy gázgyár. Az utóbbira az állomás és az odavezető 
út, valamint a kastély megvilágítása miatt volt szükség. A gázgyárat a MÁV építtet-
te 1874-ben. 1908-ban a Ganz művek segítségével bevezették a villanyt, majd egy 
év múlva az állomásra is. Ezzel a gázgyár is elveszítette jelentőségét. 

Az önálló villanytelep létrehozása egyike volt azon létesítményeknek, melyeket 
a település a kastély érdekeinek köszönhetett. A terv 1902-ben fogant meg, ami-
kor a képviselő-testület döntött annak létrehozásáról. A terveket a Ganz-gyárban 
készítették. Az  ellátást 200 db utcai lámpára és 1500 db, üzleteket és magánhá-
zakat kivilágító égőre tervezték. Mindezek mellett tájékozódásként felmérték az 
igényeket. Az áramfejlesztő telep 1907–1908-ban épült meg és 3000 volt elosztó fe-
szültségre épült. 1919-ig szívógázmotorok voltak üzemben. A villanytelep a község 
tulajdonában volt és a Ganz-gyár koncessziós bérlőként a községnek bérleti díjat 
fi zetett. Az üzembe helyezéskor 135 volt a fogyasztók száma, 1909-ben 240, 1910-
ben pedig már 493 fő. A lámpák száma az 1908-as 2616 db-ról 1910-ben 4700-ra 
emelkedett. A megtermelt áram 1909-ben 82 617 kilowatt volt, míg 1910-ben ez 
122 004 kW-ra emelkedett. A befolyt pénz ezekben az években 20 913 koronáról 
29 618 koronára emelkedett. Közben az egységárak a kapacitás jobb kihasználásá-
val állandóan csökkentek. A telep kapacitása így sem volt kihasznált, ezért a Ganz 
javaslatot tett Aszód bekapcsolására. A  települések közti szerződés létrejöttével 

10 Macesz sütés. GV 1914. márc. 15. 3.
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Számos házat, villát épített, köztük a kincstári tiszti lakot, a r. katolikus plébániát és 
a nagytarcsai Népházat. Az ipartestület részéről ő volt a tanoncvizsgáztató bizott-
ság elnöke és a községi építési szakértő. Az Országos Iparos Szövetség aranyérem-
mel és díszoklevéllel tüntette ki.9 

Stverteczky példája is bizonyítja, hogy kialakult a községben, elsősorban kő-
művesekből az iparosoknak egy szűk elitje. A  jóhírű, ügyes és iskolázott kőmű-
vesekből építési vállalkozó lehetett. Ez azt jelentette, hogy nem csak lakóházakat 
építettek, hanem közmegrendelésekre is pályázhattak az egész országban. A vállal-
kozóknak a mérnöki tervek alapján gyakran a teljes kivitelezést vállalniuk kellett a 
tetőfedéstől a díszkő burkolásokig, a betongerendák elkészítésétől a kőszobrászati 
munkákig. A versenytárgyalásokhoz részletes költségvetési tervet is el kellett ké-
szíteniük. A gödöllői vállalkozók az egész országban dolgoztak, ezt abból is tudjuk, 
hogy Lizits Károly községi bírót azért jelentették fel 1892-ben (az ügyről később), 
mert a közügyeket elhanyagolva, Miskolcon tartózkodik ottani építési vállalkozása 
miatt. Lizits mellett Dinnyés János építési vállalkozó is volt a község bírója. 

Az I. világháború előtti évtized legjelentősebb építési vállalkozója Persler Kál-
mán volt. Persler üzleti hirdetményeiben magát olyan építési vállalkozóként hirde-
ti, akinek „cementáru gyára” van, ami kereskedés is, mivel építőipari termékeket, 
így cementet is forgalmaz. Eladásra kínál saját műhelyében gyártott natúr és színes 
padlóburkoló lapokat, szegélylapokat, műkőből készített lépcsőket megrendelés 
szerinti méretben, vörös márvány utánzással. Készített hidakhoz szükséges be-
toncsöveket, 20-tól 100 cm belső átmérővel. Oszlopokat, oszlopfejeket és más kő-
szobrászati termékeket reklámoz. 
Természetesen minden ezekkel 
kapcsolatos munkákat a helyszí-
nen is elvállal. A  kivitelező mun-
ka mellett tehát már megjelenik 
a gyártás és az üzleti árusítás is. 
Persler már egy személyben építé-
si vállalkozó, „gyáros” és kereske-
dő. A  felhalmozott jövedelméből 
már nyíltan a kereskedelem felé 
nyit, szálloda- és vendéglő tulaj-
donos lesz. Közvetlen a háború 
előtti években egy másik jeles épí-
tési vállalkozó, a helyi születésű 
Szentesi Ferenc lesz Gödöllőn a 
legjelentősebb cementáru gyáros.  

Mint ez érzékelhető volt az ed-
digiekből, az építési vállalkozók 

9 PPSKV ismertetője. 1931. 63–71. 

Persler Kálmán hirdetése
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lesz az új tulajdonos. Az  1910-es évek elején nyílt meg a második gyógyszertár. 
1913-ban már szerepel a virilisek listáján Nagy Elemér gyógyszerész neve is.  

A mozi már korán ismertté vált Gödöllőn. Az Uránia társaság már 1905-ben be-
mutató előadásokat tartott. 1910-ben Dékány Gyula kecskeméti vállalkozó kezdte 
meg itt a vetítéseit, a cég képviselőjeként.14 Őt Kelemen Miksa követte, aki már 
önálló moziteremben gondolkodott. Miután 
az új községháza földszinti üzlethelyiségéért 
hiába pályázott, évi 700 koronás bérleti díjat 
ajánlva, 1912-ben Diamant László, vaskeres-
kedő, Ferenc József téri házában megkezdte 
egy új mozihelyiség felépítését.15 

Szolgáltató tevékenységet látott el a Gizella 
fürdő. 1905-ben az új tulajdonos, Wittenberger 
Adolf felújíttatta. A felújítás egyben igazodott 
az idegenforgalmi igényekhez. 1909-ben a 
reklámban már szakértői orvosi vezetés, „víz-
gyógyítás” is szerepel. Hirdetik a masszázst és 
az „izzasztó kúrát leöntéssel”, vagyis a szau-
nát. A gyógyító tevékenységet Bucsmán János 
masszőr és „vízgyógykezelő” végezte, aki addig 
a Pajor-féle, hírneves budapesti vízgyógykeze-
lő intézet alkalmazottja volt, és dr. Lumnitzer 
javaslatára került a Gizella fürdőhöz.16

A fürdő már 24 éve működött (1885-ben 
létesült), és korszerűsítésre szorult. Alapítása 
érdekes történetre vezethető vissza. Az urada-
lom nyugalmazott kasznárja, Horváth Ferenc 
alvégi épületeiben évről évre jelentős számú 
előkelő nyaraló tartózkodott és hiányzott szá-
mukra a fürdés, ezért gyakran visszautaztak 
a fővárosba. Látva azonban az öregúr portá-
ján átfolyó Rákos-patak tiszta vizét, kérlelni 
kezdték, hogy építsen egy vetkőző kabint és 
alakítson ki egy medencét. A  sok rábeszélés 
után a gazda engedett és építtetett egy családi-
as fürdőházat. Az ötletben nagy hasznot látva, 
az öreg Horváthnak nyomban versenytársa 
is akadt, megépült egy másik fürdő is. A két 
fürdő ádáz versenybe kezdett a vendégekért 

14 Mozi Uránia. GV 1910. nov. 27. 3. 
15 PML V. 1044. CB/15.
16 Magyar Kázmér: Két aktuális kérdés. A községi mészárszék. A fürdő. GV 1909. aug. 1. 1-2.

A Gizella fürdő
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Gödöllőről látták el árammal Aszódot is és az jelentős hasznot jelentett mindkét te-
lepülésnek.11 A villanyvilágítás terjedésével új szakma jelent meg az iparosok közt. 
A község első villanyszerelője Madarász Samu volt.

Gőzmalom nem működött Gödöllőn. A századfordulóra az uradalmi téglaége-
tés is megszűnt. Így a felgyorsuló építkezések idején is máshonnan kellett téglát 
hozatni. A kartellbe tömörült téglagyártók drágán adták a téglát és az építkezők 
nem is tudtak mindig hozzájutni. Ezért a mindig visszautasító képviselő-testület is 
megértette, hogy szükség van egy községi téglagyárra. 1910-ben részvénytársaság 
alakult 120 000 Ft alaptőkével napi 10 000 tégla előállítására alkalmas gyár létre-
hozására. A gyár homoktéglát készült gyártani. Alapító részvényesei közt ott volt 
Podhorányi József plébános, Kiss Ferenc főjegyző, Decsy József főszolgabíró, Nyiry 
Lajos lapszerkesztő, Zachár Kálmán ügyvéd, Schön Gyula orvos és három iparos: 
Neszveda Antal, Persler Kálmán és Rózsa István.12 

A következőkben azokkal az „iparosokkal” foglalkozunk, akiket a korabeli fel-
fogás az iparűzőkhöz sorolt. Az a kisiparos, aki saját készítésű termékeit árusította, 
iparosnak tekinthető. Aki viszont mások termékeit is értékesítette, már kereskedő 
tevékenységet is folytatott. Láttuk Persler Kálmán építési vállalkozó esetében, hogy 
saját készítményei mellett gyári cementet is értékesített, így ő már kereskedőnek is 
számított. Hasonlóan nem lehet pusztán iparosnak tekinteni egy nyomdászt, aki 
papíripari termékekkel is kereskedett vagy egy gyógyszerészt, aki csak részben 
árusította saját készítményeit. Amikor vendéglátóiparról beszélünk, akkor tudjuk, 
hogy az italmérés elsősorban kereskedelmi tevékenység. Az is vitatható, hogy hová 
sorolható egy mozi üzemeltetője vagy egy szakmai képesítést szintén nem igénylő 
bérkocsi tulajdonos működése. 

A századforduló idején Gödöllőn már két nyomda működött, ami két szakkép-
zett nyomdászt tételezett fel. Az 1898-ban megindult Gödöllő és Vidékét, valamint 
az 1901-ben induló Gödöllői Hírlapot helyi nyomdákban állították elő. Kovács Fe-
renc mellett 1901-ben Schulcz Jo-
hanna is nyomdát alapított. 

A korábban az uradalom ke-
zében lévő patika komoly gyógy-
szertárrá fejlődött. Tulajdonosai a 
község módos polgárai közé számí-
tottak. 1879-ben az addigi tulajdo-
nost, Bartl Antalt tevékenységétől 
eltiltják, nem tudni, miért. A  pa-
tikát árverésen Mátéff y Béla vette 
meg.13 Utóda Szentmiklósy Béla, 
majd 1910 körül Szentgáli Dániel 

11 Gödöllő villamos világítása. GV 1902. nov. 30. 3., Gödöllő villamos műve. GV 1911. febr. 12. 1-2. 
12 Homoktéglagyár Gödöllőn. GV 1910. máj. 12. 1. 
13 PML IV. 408/b. 1512/1879.
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azoknak a száma, akik a vendéglátás mellett szálláslehetőséget is biztosítottak. 
Az 1900-as népszámlálás adatai szerint 30 fő volt a vendégfogadósok, szállodások 
és kávémérők létszáma. A  Nagyvendéglő (majd a királyné halála után Erzsébet 
Szálló) az uradalom tulajdonában volt. Az  épületet bérlők üzemeltették. Évtize-
dekig a Károli család bérelte. Károli Gyula ennek ellenére nem tartozott a község 
virilis polgárai közé. Az italmérés után kirótt fogyasztási adók tekintetében is szá-
mosan megelőzték.  

A kirótt fogyasztási adók 1910-ben és 1913–1914-ben20

Név
Adó 

(Kor.)
1910

Név Adó (Kor.) 
1913

Adó (Kor.) 
1914

Fikker Antal 1600 Kilián Frigyes 1300 1400
Papp József 1000 Démusz János 1100 1100
Kilián Frigyes 1000 Szauter Endre 1000 900
Kubicsek Mátyás 960 Antal Pál 1000 800
Illésy György 950 Börzsey Gyula 680 600
Fenyő Mayer 720 Wittler Lajos 600 600
Vásárhelyi Sándorné 680 Neszveda Antal 600 600
Neszveda Antal 550 Kubicsek Mátyás 600 500
Károli Gyula 500 Medved Henrik – 500
Reich Miksa 460 Stadt József 400 440
Paul Mór 450 Reich Miksa 400 400
Róth Márton 400 Özv. Nagy Ferencné 400 400
Dinyár János 360 Fenyő Mayer 400 350
Nagy Ferenc 340 Paul Mór 360 320
Straussler Frigyes 300 Pucher István 200 320
Weisz Márkus 220 Schönthal Jakab 260 300
Schönthal József 200 Polgári Kör 100 200
Özv Tattler Sándorné 200 Varga István 80 200
Straussler Adolf 200 Fogyasztási Sz 100 200
Stadt Frigyes 160 Straussler Frigyes 180 180
Vancsok Gyula 160 Kója János 160 160
Bozsik Pál 100 Papp József 150 150
Garán Dániel 90 Besnyői zárda 60 60
Teghze Lajos 80 Weisz Sámuelné 30 60
Spitzer Ignác 50 Teghze Lajos 40 50

20 GV 1910. máj. 12., 1914. márc. 15.
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és egymást túllicitálva szállították le az árakat, míg az egyik teljesen tönkrement. 
A következmény az lett, hogy Wittenberger teljesen leromlott állapotban vette át 
fürdőt és jelentős beruházások árán újíttatta fel.17 1909-ben Besnyőn újabb fürdőt 
hoztak létre, működéséről keveset tudunk. Nem épült meg viszont a Blaha-fürdő.  

A fürdő gondolata 1902. szeptember 7-én, a Szépítészeti Egyesület alakuló gyű-
lésén vetődött fel. Három nap múlva értekezletet tartottak a katolikus iskolában, 
melyre meghívták Bőke Benő egyetemi tanárt, aki előadásában indokolta egy gö-
döllői komoly fürdő létrehozását. Javasolta, hogy egy szállodával, kávézóval, mu-
lató helyiséggel egybekötött fürdőt építsenek ki. A megvalósítást részvénytársaság 
létrehozásával gondolta elérni. Az értekezleten részt vett Garán Dániel, az egyesület 
elnöke, Ripka Ferenc, Rosenfeld Sándor, Koós Jenő kir. tanácsos, Kálmán Gusztáv 
miniszteri osztálytanácsos, Schön Gyula körorvos és Wittenberger Adolf fürdőtu-
lajdonos, aki a tervezett fürdőben nem konkurenciát látott, hanem azt támogatta. 
Kifejtette, hogy csak akkor lehet jövedelmező, ha ott szálloda és étterem is épül. 
A résztvevők támogatták a javaslatot és elhatározták, hogy 100 koronás részvény-
jegyeket bocsájtanak ki. A  további előkészítés érdekében háromtagú bizottságot 
választottak, melynek tagjai Rosenfeld Sándor, Ripka Ferenc és Bőke Benő lettek. 
Brüll Béla táblabíró is bejelentette, hogy kész az előkészítő munkában részt venni.18 

A fürdő létrehozására a legalkalmasabb helynek a Méhes források területét 
tartották. (A fürdő későbbi helye.) A  terület onnan kapta a nevét, hogy hajdan 
Grassalkovich itt tartotta méhészetét. Ezekből a forrásokból vezette a vizet a Kál-
vária szobor alatti víztározóba, ahonnan a kastélyt vízzel ellátták. Az  előkészítő 
bizottság meghívására Gödöllőre érkezett Szontagh Tamás országos főgeológus 
és Teghze Lajos, Schön Gyula orvosok, Elefánty Béla jegyző kíséretében, Jámbor 
András kalauzolásával, megtekintette a forrást. Szontagh kijelentette, hogy sok-
kal többet talált, mint amit remélt. Megígérte, hogy legközelebb Farkas Kálmán 
műszaki tanácsossal jelenik meg és próbafúrásokat is végeznek. A bizottság pedig 

elhatározta, hogy a források díj-
talan megnyitásához engedélyt 
kér a földművelésügyi minisz-
tertől.19 A fürdőről ettől kezdve 
nincs több információ, hogy 
miért nem valósult meg, nem 
dönthető el.

Az idegenforgalom növeke-
désével párhuzamosan lendült 
fel a vendéglátóipar. Elsősorban 
a kocsmák és italmérők száma 
nőtt meg, de nem kevés volt 

17 A történetet maga Wittenberger meséli el. Wittenberger Adolf: A gödöllői fürdő. GV 1905. máj. 28. 2. 
18 Dr. Bőke Benő: Mit akarunk! GV 1902. szept. 14. 1-2. és Szépítési egyesület. (Hírek-rovat.) Uo. 2-3. 
19 A méhes források. GV 1902. okt. 12. 2. 
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1908-ban nyitotta meg üzletét Gödöllőn. A Ferenc József téri vasüzlete évtizede-
kig meghatározta a község arculatát.21 Öccse, Dénes Ferenc liszt- és terményke-
reskedést nyitott 1910-ben.  

Mint a fentiekből is kiderül, a helyi iparos és kereskedő réteg megfelelően is-
kolázott volt és magas szintű szakmai gyakorlattal rendelkezett, mielőtt önállósí-
totta volna magát. Tevékenységüket ellenőrizte és felügyelte a megyei felügyelőség. 
Helyi szinten az ipartestületek voltak hivatva a tisztes ipar becsületét megőrizni. 
Ezek a testületek ellátták az érdekvédelmet, gondoskodtak a tanoncképzésről és fel-
ügyelték azt. 1878-ban alakult a Gödöllői Vegyes Ipartestület, 1910-ben a Gödöllői 
Kereskedők Egyesülete. Elnöke Blumenthal Manó, ügyvezető elnöke Spitzer Izidor 
lett. Alelnököknek Diamant Lászlót és Pogáts Józsefet (Pogáts fűszerkereskedő volt 
és italmérésért is adózott) választották meg. 1900-ban már 50 tanonc tanult a köz-
ségben. A tanoncok iskoláját a vármegye rendszeresen támogatta évi 400 koroná-
val. A vizsgáztatást a legkiválóbb helyi mesterek felügyelték. 

A község kereskedelmi életében meghatározó szerepet töltött be a Gödöllői 
Hangya Szövetkezet. 1904-ben Nick Ede jószágigazgató kezdeményezte annak 
megalakítását, elsősorban az uradalom terményeinek jövedelmező forgalmazása 
érdekében. A szövetkezet létrehozásának legaktívabb híve Rózsa István cipészmes-
ter volt. Az  alakuló gyűlés 1904. január 10-én történt. Az  országos gazdaszövet-
séget Meskó Pál képviselte. Az igazgatóságba Nick Edét, Rózsa Istvánt, Szvoboda 
Ignácot, Pintér Istvánt, Gombás Jánost és Schlosszarik Istvánt választották be. 
Elnök Nick Ede lett. A felügyelő bizottságba választották Nyiry Lajost, Dömötör 
Gusztávot, Karácsony Istvánt, Jámbor Andrást, Persler Kálmánt, Nánási Andrást 
és Dinnyés Jánost. 

A megalakulást vegyes érzelmekkel fogadták. Ellenzői közt találjuk Rosenfeld 
Sándor lapszerkesztő ügyvédet, aki főként a kis szatócsok részéről félt a konku-
renciától. Az  alakító vezető ipari vállalkozók feltehetően anyagi hasznot vártak 
az alakulástól. A  parasztgazdák 
fenntartásait jól mutatja, hogy a 
közülük kiemelkedő bérkocsisok 
képviselték őket. A  szövetkezet 
üzlete kezdetben a Nagyvendég-
lő előtt volt, majd a községháza 
megépülése után Rózsa Istvánnak 
sikerült megszereznie a földszin-
ti nagy üzlethelyiséget.22 A  szö-
vetkezet az elkövetkező években 
minden várakozást felülmúlt. Már 
1904-ben 54 975 korona volt a for-
galma, 1907-ben pedig 128 000, 

21 PPSKV ismertetője, 1931. 70.
22 A Gödöllői Hangya Szövetkezet 25 éves. GH 1929. márc. 24. 2-3.
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A kimutatásban nem közöltük a ki-
sebb összeggel adózókat. Ugyanakkor a 
lista nem teljes, mivel az éves kivetések 
megegyezés alapján történtek. Ez azt je-
lentette, hogy akivel nem sikerült meg-
egyezni, az a forgalom után adózott. 
Nem szerepel például a listán Deutsch 
Sámuel, az egyik legjelentősebb pálin-
kamérő, aki a virilis listák állandó sze-
replője. Nem találjuk Persler Kálmán 
nevét, aki már 1910-ben vigadótulaj-
donos is volt. Károli Gyula bérlő, mint 
látható, 1910-ben 500 korona adót fi ze-
tett. A  későbbi kivetésekben már nem 
szerepel, vagyis forgalom után adózott. 
Fenyő Mayer, akinek étterme és szállója 
volt a Ferenc József téren (az objektumot 
1918-ban Persler Kálmán vette meg) a 
magas tételt fi zetők táborába tartozott, 
de nem ő fi zette a legtöbbet, hanem 
Kilián Frigyes borkereskedő. Az  ital-
mérés jövedelmezőségét mutatja, hogy 
számos iparos is élt ezzel a lehetőséggel. 
Közülük is kiemelkedik Neszveda An-
tal gyertyaöntő, aki több forgalmi adót 
fi zetett, mint Károli. Az italmérők közt 
találjuk Garán Dánielt, az egyik előkelő 
ügyvédet, Teghze Lajos palotaorvost, s 
ami ennél is érdekesebb, hogy a helyi 
Polgári Kör, sőt a besnyői zárda is for-
galmazott italokat.  

A statisztika szerint a kereskedőknek minősülők tábora 1900-ban 76 fő volt. 
Zömük szatócs volt, kisebb részük rőfös, rövidáru-kereskedő. Nagyobb fűszerke-
reskedelemmel a Deutsch, a Gold és a Spitzer család foglakozott. Közülük kevesen 
mértek italt is. Gödöllő akkori és későbbi arculatát is meghatározta Spitzer Izrael 
fűszerüzlete a Váci út sarkán. Spitzer Izrael már Gödöllőn született 1858-ban és 
az üzletét 1880-ban alapította. Apja még földműves gazda volt, szomszédai „Jóska 
szomszédnak” nevezték. 1914-ben halt meg 91 éves korában. A kereskedők tábo-
rából az eddig említettek mellett néhány nagykereskedő emelkedett ki. Közülük 
meg kell említeni Pollák Antal tűzifa– és szénkereskedőt, aki főként szenet forgal-
mazott és Blumenthal Manó fakereskedőt, aki elsősorban az építkezési faáruval 
kereskedett. A legismertebb név azonban Diamant László volt (Kartal, 1885), aki 
iskoláit Kecskeméten végezte és Budapesten szerzett szakmai gyakorlatot, majd 
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lügyelő bizottságban helyet kapott 
Gönczy Benő, Gráf Ignác, Szondy 
Lajos és Polner Lajos ügyvéd, aki 
a cég jogtanácsosa is volt. Ekkor 
a 100 Ft névértékben kibocsátott 
részvények már 135-140 Ft-ot ér-
tek. A fejlődést jól mutatja, hogy az 
első évi 151 359 Ft forgalom 1895-
ben már 2 875 678 Ft-ra nőtt.26 
A forgalom egyenletes növekedése 
mellett megemelték a bank alaptő-
kéjét is. 1900-ban másfélszeresére, 
300 000 koronára (1 Ft = 2 koro-
na), 1910-ben már 800 000 korona 
volt az alaptőke. A  betétek 1905-
ben elérték az 1 622 327 koronát, a 
nyereség meghaladta a 37 000 ko-
ronát. 1910-ben a betét 2 341 457 
korona volt, a nyereség pedig már 
114 633 koronára rúgott. A  továb-
bi változásokat mutatja, hogy az 
új vezérigazgató már Fekete Imre. 
Az  igazgatóságnak Polner Lajos 
volt az elnöke, mellette ügyvédtár-
sa Bezsilla István és Teghze Lajos, 
valamint Gráf Éliás voltak a tagjai. 
A felügyelő bizottságban már Gráf 
Ignác mellett Podhorányi József 
plébános és Blumenthal Manó 
nagykereskedő szerepelt.  

A takarékpénztár sikerein fel-
buzdulva további pénzintézetek 
jöttek létre a községben. 1898-ban 
alakult meg a Gödöllői Hitelszö-
vetkezet 100 000 korona alaptőké-
vel. A vállalkozás mögött iparosok 
és kereskedők álltak. Elnöke Lizits 
Károly, volt községi bíró, építési 
vállalkozó lett. Az igazgatóság tag-
jai közt 1909-ben Ádám Ferenc, 

26 RIPKA F. 1896. 164.

Bartal János régi háza

Bartal János új háza
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1910-ben 168 000, 1912-ben 229 000 és 1913-ban 268 000 korona. A szövetkezet 
taglétszáma pedig 1270 főre emelkedett. Jelentősége abban is megmutatkozott, 
hogy országosan a harmadik legnagyobb forgalmat bonyolította le.23  

Az ipar és kereskedelem fellendülése természetszerűen kívánta meg a hitelélet 
felvirágzását is. Elsőként már 1869-ben megalakult a Gödöllői Takarékpénztár. Va-
lószínűleg az alapításában meghatározó szerepe volt Beniczky Ferenc jószágigaz-
gatónak, aki jelenlétével felpezsdítette a helyi közéletet. Alapítói között találjuk az 
uradalom tisztjeit, Beniczky Ferenc jószágigazgató mellett Bartal János ügyvédet, 
Orbay Dénes mérnököt, Horváth Ferenc kasznárt, Dittrich Lajos főerdészt és az 
uradalom iparosai közül Wirnhardt Vince kőművest és Plesznik József kémény-
seprőt. Az első részvényes Ferenc József volt, aki a 100 Ft-os részvényekből 25 db-ot 
vásárolt. Az alapító részvényesek közt szerepelt Lónyay Menyhért pénzügyminisz-
ter, Károlyi István gróf és titkára a fóti uradalomból, Bossányi László földbirtokos 
és gróf Pejacsevich János. 

Érdemes az első részvényesek teljes névsorát megismerni, mivel jelzésértékűek. 
Jelzik a korabeli vagyoni viszonyokat és a vállalkozási hajlandóságot. Az iparűzők 
közül szerepel Adler Ignác, Lőwy Dávid, Rédl Soma gyertyaöntő, az akkori bíró, 
Körmöczky Mátyás szűcs, Koszár József kerékgyártó, Bódy János szijjártó, Miskey 
András vendéglős, Beyer József fuvaros és Lóóg Imre gyógyszerész. Bartal mellett 
további három ügyvédet találunk: Friedl Lipótot, Esztergály Mihályt és Oberrecht 
Ferencet. Az  értelmiségi réteg további képviselői közt szerepelt még Prokopius 
Zsigmond jószágigazgató (a banki cég megmaradt birtokain), Emerich Gotfi ld or-
vos, Szvoboda József jegyző és a szabadságharc idejéből itt maradt olasz származá-
sú gyógykovács, Dolfi n Antal, aki ténylegesen állatorvosi tevékenységet folytatott. 
A 100 000 Ft-os alaptőke a fentiek ellenére nehezen gyűlt össze. 1872–1873-ban 
válságos éveket élt át a takarékpénztár. Ekkor Orbay Dénes állt az élén. Az igazga-
tósági tagok pedig Rédl Soma, Beyer József és Moravecz Ignác voltak. 

A cég kezdetben Bartal János régi házában működött és három szobáért negyed-
évente 55 Ft-ot fi zetett. Majd miután Bartal új házat épített takarékpénztári köl-
csönből, a régi házát 16 500 Ft-ért eladta a cégnek 1882-ben.24 A kölcsönt 12 %-os 
kamatra adták. Az első igénylők között éppen Bartal szerepel, aki a Szent János ut-
cai háza építéséhez vett fel kölcsönt, havi 50 Ft-os kamattörlesztéssel. A néhány kri-
tikus év után a takarékpénztár gyorsan fellendült és a község határain túl is ismert 
pénzintézet lett. Az 1890-es évekre már szakképzett hivatalnokokat alkalmazott. 
A bank vezérigazgatója Kárász Pál volt.25 Az eredményes működés következtében 
megváltozott a főrészvényesek listája is, ezt mutatja, hogy 1895-ben az igazgatóság 
tagja már Bossányi László, Kapczy Vilmos, Fekete Imre és Gráf Márton volt. A fe-

23 Jubiláris közgyűlés. GV 1914. máj. 31. 3. 
24 GVM Levéltár 9/c.
25 Kárász Pál (1832–1902) Kárász György korábbi uradalmi számtartó fi a volt. 16 évesen beállt honvédnek. 12 

csatában, köztük az isaszegiben is harcolt. Végül a komáromi várőrség tagjaként fejezte be. Károlyi István 
tiszttartója volt, majd 1870-ben visszatért Gödöllőre. Ő lett a takarékpénztár pénztárnoka, majd vezérigaz-
gatója. 
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NÉPESSÉG ÉS 
TÁRSADALMI VISZONYOK 

NÉPESSÉG

A kiegyezés után Gödöllő a térség legdinamikusabban fejlődő települése lett. A fej-
lődés megmutatkozott a lakosság számának gyors gyarapodásában, a lakóházak 
számának növekedésében. Megsokszorozódott az iparosok, kereskedők és értelmi-
ségiek létszáma is. A népszámlálási adatok szerint 1869-ben 3661 lélek élt Gödöl-
lőn, 1910-ben viszont már 7722. Ez azt jelenti, hogy 40 év alatt a lakosság száma 
több mint kétszeresére növekedett. A gyarapodás évtizedenként gyorsult.

A lakosság gyarapodása 1869 és 1910 között

Év Létszám Gyarapodás
fő %

1869 3661 – –
1880 3940 279 7,6
1890 4844 904 23
1900 5875 1031 21,3
1910 7722 1847 31,4
1869 és 1910 között – 4061 111

Ha a járási, azaz főszolgabírói székhelyért Gödöllővel versengő, rivális Aszódot 
nézzük, akkor igazolódni látszik az a feltételezés, hogy a község elsősorban a kirá-
lyi család jelenlétének köszönhette gyors gyarapodását. Aszód népessége ugyanis 
1869-ben 2553 fő volt, 1900-ban pedig 3280 fő, ez mindössze 29 %-os gyarapodást 
jelent. Ha a Pest környéki falvakat nézzük, akkor Gödöllő nem versenyezhetett 
Újpesttel, Pesterzsébettel, de még Rákospalotával sem. 1910-ben a leszűkített já-
rás legnépesebb települése Cinkota volt 7799 lakossal, Gödöllő a második helyre 
szorult. Szorosan követte Rákoskeresztúr 6723 fővel és Rákosszentmihály 6606 fő-
vel. A  megye fővárostól távolabbi területein is találunk dinamikusabban fejlődő 
településeket. A Jászságból történő kirajzás során 237 %-kal nőtt meg Jászkarajenő 
lakossága 1869 és 1900 között (1928-ról 6305 főre). Lajosmizse népessége 3281 
főről 10 012 főre nőtt, vagyis 205 %-kal gyarapodott. A nem a Jászságból telepített, 
de ahhoz közeli falvak gyarapodásánál is érezhető a kirajzás hatása, így Tápiószele 
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akkori bíró, bognármester, Nagy Imre tímár, Paul Mór kereskedő, Fenyő Mayer 
vendéglős és Schön Gyula orvos szerepelt. A felügyelő bizottságban a takarékpénz-
tárnál megismert két név, Blumenthal Manó és Gráf Ignác mellett Szeder János, 
jónevű cipész szerepel.27 Ugyancsak 100 000 koronás alaptőkével indult 1905-ben 
a Gödöllői Polgári Takarékpénztár. Az új pénzintézetnek is Lizits Károly lett az 
elnöke. A felügyelő bizottság összetételéből azonban kitűnik, hogy ugyanazon ve-
zetés mellett az iparosok és kereskedők egy másik csoportja állt a vállalkozás mö-
gött. Tagjai Klein József rabbi, Spitzer József és Brüll Lajos (Veresegyház) voltak. 
Az intézet szolíd nyereséget és osztalékot könyvelhetett el. Az osztalék az alaptőke 
5 %-a volt. Ugyanakkor a helyi hasonló cégek közül ez áldozott egyedül kulturális 
célokra. 1912-től évi 300 koronával támogatták a gimnázium működését. 

A zömmel iparosok, kereskedők vezető rétegei és az értelmiségi elit által alapí-
tott pénzintézetek a pénzforgatás fontos eszközei voltak. Nincs nyoma annak, hogy 
a módosabb paraszti réteg képviselői éltek-e ezzel a lehetőséggel. Az a valószínűbb, 
hogy a földművesek inkább elhelyezték itt megtakarított pénzecskéiket vagy köl-
csönért folyamodtak, legalábbis erre utal az árverések jelentős száma. A  valódi 
spekulatív banki vállalkozást 1910-ben hozták létre és 1911. január 15-én tartotta 
alakuló ülését a Gödöllői Járási Hitelbank és Takarékpénztár. Elnöke Schell Ferenc 
nagybirtokos, Beniczky Ferenc veje, világi elnöke pedig Nick Ede, volt jószágigaz-
gató lett. Az új pénzintézet 200 000 korona alaptőkével indult.

27 GH 1909. márc. 21.
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házasok, de a feleségek nem itt laktak.) Ez a szám 1030 családot tételez fel. Össze-
írtak továbbá 419 özvegyet és 12 elváltat. A nagycsaládos együttélést is feltételezve, 
1200-ra tehető a háztartások száma. 

A lakóházak száma ekkor 1119 volt, ez pedig azt jelenti, hogy átlagban minden 
családra jutott egy-egy lakóház. A nőtlenek és hajadonok létszáma 3385 fő volt. 
Az agglegényeket és a vénlányokat leszámítva, ebből az következik, hogy egy há-
zasságra 3 gyermek jutott. Mivel a házasságok jelentős része idősebb feleket tételez 
fel, az átlag gyermeklétszámot 4 főre kell tenni. Ezt támasztja alá, hogy 1880-ban 
az egy lakóházra eső népesség 6 fő, míg 1900-ban 5,3 fő volt. 

A népszámlálási adatok további sora már betekintést enged a lakosság életvi-
szonyaiba is, elsősorban a közegészségügy terén. 1880-ban a 3940 lakosból 2761 
tudott írni és olvasni, ez a lakosság 70 %-át jelentette. 1900-ban az 5875 főből 4010-
en írtak és olvastak, az arány 68 %-ra csökkent. Ha fi gyelembe vesszük, hogy az 
analfabéták számában a nem iskoláskorú gyermekek is benne voltak, akkor ez a 
szám a századfordulón igen jónak mondható. Különösen igaz ez akkor, ha tud-
juk, hogy a járás lakosságának mindössze 40 %-a nem volt analfabéta 1880-ban. 
(45 125 főből 19 743 tudott írni és olvasni.) A fő gondot nem ez jelentette, hanem 
az a tény, hogy a népesség gyarapodásával nem tudott lépést tartani az iskolaügy 
fejlődése, sem országosan, sem Gödöllőn. Nyiry Lajos, a jeles lapszerkesztő, a már 
idézett cikkében ezt írja: „Iskolák, melyeknek az állam is, község is mostoha ap-
ja. Alacsony nedves tantermek. Erős várai a bacilusoknak. Tanítók agyonzsúfolva 
gyermekekkel. Nem is lehet intenzív tanítás. Gyerekek elég tanító nélkül.” 2 Him-
lő- és egyéb járványok idején rendre tanítási szüneteket kellett elrendelni. Forrá-
sok hiányában is tudjuk, hogy ezek az események gyakoriak voltak. Az alispáni 
tárgymutatók erről rendre tudósítanak. Példaként említhető az 1909-es bejegyzés: 
A gödöllői népiskolában „közegészség elleni állapotok”, vagy 1910: a gödöllői ró-
mai katolikus iskola „fertőzött kútvize” stb.

A közegészségi feltételeket meghatározta a lakóházak és az egész község állapo-
ta. Az 1900-as felvétel szerint 207 lakóház épült kőből, vagy téglából, 163 téglából 
és vályogból. 743 épület készült vályogból vagy vert sárfalból, ilyen volt tehát az 
épületek zöme. Volt még 6 földből és agyagból alakított putri. Az épületek közül 
cseréppel vagy bádoggal fedett volt 140, zsindellyel vagy deszkával fedtek be 630-at 
és náddal vagy zsúppal 343-at. Ezek az adatok önmagukban, a kor viszonyait fi gye-
lembe véve, nem elmaradottságot, hanem fejlődést tükröznek. Látszólag idilliku-
sak voltak a lakásviszonyok Gödöllőn. Mint a fentiekből is kitűnik, szinte minden 
családra jutott egészséges lakóház. A valóság azonban más volt. Figyelembe kell 
venni, hogy számos üdülő villa épült ekkorra Gödöllőn és igen népes volt azoknak 
a tábora, akik több lakóházat is birtokoltak. Ha fi gyelembe vesszük, hogy nyaran-
ta az 1890-es években 2000 idegen, illetve közel 330 család nyaralt a községben,3 
akkor ez azt jelenti, hogy szinte minden lakóházra két nyaraló jutott. Továbbá az 

2 Ősszel. GV 1913. okt. 12. 1-2.
3 RIPKA F. 1896. 153.
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esetében, ahol 3750-ről 6520 főre nőtt a lakosság száma. Joggal feltételezhető tehát, 
hogy községünk esetében a katolikusok számának alább érzékelhető növekedése is 
elsősorban a Jászságból eredt.

A lakosság vallásfelekezetek szerinti megoszlása

Év Római 
katolikus Református Evangélikus Izraelita Egyéb Összes

1851 1000 1450 150 – 17 2617
1880 2120 1466 158 195 1 3940
1895 2651 1766 153 262 12 4944 1
1900 3348 2032 140 351 11 5882

A felekezetek szerinti megoszlásból kiderül, hogy amíg 1851-ben a lakosságon 
belül másfélszerese volt a protestánsok száma a katolikusokénak, addig ez az arány 
1900-ra az ellenkezőjére fordul. Szembetűnő, hogy az evangélikusok száma 1900-
ra, 1880-hoz képest 18 fővel csökken. Ennek oka az lehet, hogy 1895-től, a vegyes 
házasság törvényi kimondásától, közülük sokan feladták vallásukat vagy önálló 
templom hiányában reformátusokká lettek, esetleg elvándoroltak. A másik érde-
kesség, hogy az izraeliták a harmadik legnagyobb felekezet alkotói lettek. Ami a 
katolikus vallás rohamos térhódítását illeti, nyilvánvaló, hogy a gyarapodásuk a 
századfordulón gyorsul fel igazán, mint ahogy az egész lakosság gyarapodása is. 
Ez pedig azt jelenti, hogy létszámuk elsősorban bevándorlással gyarapodott. Nem 
tartható tehát az az álláspont, hogy a Grassalkovichok erőszakos katolizálásának 
köszönhették többségbe kerülésüket. Mint láttuk, a kereskedők és iparosok több-
sége nem helyben született, hasonlóan idegenből érkeztek az értelmiségiek is. Bár 
a község lakossága többségében szegény emberekből állt, szegény emberek is jöttek 
szép számmal a jobb megélhetés reményében. Az egyéb vallásúak közül 1900-ban 
10 fő volt görög katolikus, 1 görögkeleti és 4 unitárius. Az utóbbiak jelzik, hogy a 
bevándorlók távolabbi vidékekről is érkeztek. 

1900-ban az 5875 fő polgári lakosságból 5770-en vallották magukat magyarnak, 
ám magyarul tudott beszélni 5870 fő, vagyis mindössze öten voltak azok, akik nem 
beszélték a magyar nyelvet. A 18 fős katonai népességgel együtt 28 fő volt külföldi 
honos. Ez azt jelenti, hogy ezek zöme is beszélt magyarul. A nemzetiségiek közül 
német volt 64, 31 tót, 2 oláh, 1 horvát és 25 egyéb. Az elmagyarosodási folyamat 
igen gyors volt. 1880-ban még 79-en vallották magukat németnek, 36-an tótnak és 
a más külföldi nyelvűek száma pedig 30 fő volt. A népszámlálási ív 145 főben jelöli 
meg a magyarul nem beszélők létszámát. A lakosság nemek szerinti megoszlásá-
ból kiderül, hogy 2826 férfi  lakosra 3067 nő jutott. Az 5893 fős lakosságból 2077 
volt házas. (A páratlan szám abból adódik, hogy a katonai népességből is voltak 

1 Az 1895-ös adatokat RIPKA F. közli. 1896. 152.
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ek létszámát nézzük, ugyanis ők 1880 után születtek, akkor 3145 főt kapunk. 
Ezt a számot levonva az 1880-as 3940 fős összlétszámból, az eredmény 795 lélek. 
Ennyien biztosan meghaltak 20 év alatt. Ha a jelentős bevándorlással is számolunk, 
akkor ez a létszám az 1000 főt is elérheti. Ha viszonyított adatként feltételezzük, 
hogy 1880-ban a 60 éven felüliek létszáma 300 fő lehetett, akkor az elhalálozottak 
közül duplája volt a 60 éven aluliak aránya. 

„Csődbe jutott bábák, ritka szülések” – olvassuk az idézett cikkből. 1903 és 1909 
között 10 bába fordult meg Gödöllőn. A községnek 4 bábára volt szüksége. A kép-
zést és az oklevelet Budapesten szerezhették be. Az érkező bábák zöme is onnan 
érkezett a községbe. A  cserélődésre példa, hogy Tarner Krisztina, aki oklevelét 
1898-ban szerezte, 1907-ben telepedett le a községben és már 1908-ban távozott. 
Gál Reininger Magdolna szegedi illetőségű volt, és 1903-ban telepedett le Gödöl-
lőn. A legérdekesebb egyéniség Singer Teréz volt, aki 1819-ben született, 1842-ben 
szerzett oklevelet és 86 évesen, 1905-ben telepedett le a községben bábaként. A bá-
bákat a községi szülésznő felügyelte. Őt és a település közegészségügyét a szintén 
választott községi körorvos felügyelte. A községi szabályrendelet szerint a körorvos 

„a község közegészségügyi orvosrendőri ügyeit végzi.” 5 Hasonló módon „rendőri” 
feladatokat látott el a községi szülésznő is, természetesen mindketten praktizáltak 
is. Kötelessége volt a rendeleteket a bábákkal betartatni, ellenőrizni, hogy bábai 
segítség nélkül senki ne szülhessen. Jelentenie kellett, ha kontár bábai tevékeny-
séget észlelt. Éber fi gyelemmel kellett kísérnie a férjezetlen terhes nőket, nehogy 
magzatelhajtáshoz vagy gyermekgyilkossághoz folyamodjanak. Rendőri kérésre ő 
hajtotta végre a nőkön a motozásokat. 

A körorvost a képviselő-testület választotta meg és a körállatorvossal együtt, hi-
vatalból tagja volt a testületnek. Közegészségügyi kérdésekben az elöljáróság szá-
mára ő adott szakvéleményt. A körorvosi tisztség Szada községre is kiterjedt. Járási 
szinten a tiszti főorvos látta el a teendőket. A körorvos a főszolgabírónak tartozott 
a közegészségi állapotokról rendszeresen jelentést tenni, míg a tiszti főorvos köz-
vetlenül az alispánhoz küldte jelentéseit. Járványos megbetegedés esetén vagy más 
rendkívüli esetekben azonnal jelentést kellett tenni. Normális esetben, mint minden 
más közegnek, negyedévenként kellett összefoglaló jelentést készítenie, az alispán 
évnegyedes jelentéseihez. A körorvos legfontosabb kötelezettségei közé tartozott az 
iskolák havonkénti felügyelete. A „szemcsés köthártyalob,” azaz trachoma terjedé-
sét megakadályozandó, évente kétszer meg kellett vizsgálnia az iskolás gyermeke-
ket. Ha ilyen betegséget észlelt, kötelessége volt a betegeket naponta megvizsgálni 
és gyógyítani. A  körorvos kötelező tevékenységi körébe tartozott az élelmiszerek 
ellenőrzése is. Az élelmiszert és italokat értékesítő üzleteket, kocsmákat, a rendőr-
séggel együtt, havonta kellett ellenőriznie, a piacot pedig legalább hetente kétszer. 

A köztisztaságra ügyelés már a rendőrökre tartozott. Ők felügyeltek az utcák 
tisztaságára, fi gyelniük kellett, hogy az utcákra és közterekre ne kerüljön szemét, 

5 Gödöllő nagyközség új szervezési szabályrendelete. Közli: GV 1905. okt. 26.,nov. 2.,nov. 9., nov. 16.
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a tény is rontotta a lakásviszonyokat, hogy a módosabbak az állomás mellett új 
negyedet építettek az üdülők számára. Így kijelenthetjük, hogy a lakóházak jelen-
tős részében több család zsugorodott össze. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy Gödöllő évről évre terjeszkedett. Újabb és újabb területek épültek 
be községi és magán parcellázások útján. Kifi zetődött a magánparcellázás, ha vala-
kinek az ingatlanát elérte a község határa. Így Persler Kálmán is parcelláztatni tud-
ta a Kazinczy utcai birtokát. A leglátványosabb parcellázást Asbóth Jenő hajtotta 
végre. A Besnyő és Gödöllő közti birtokát Királytelep néven felparcálláztatta, és ott 
utcasorok nyíltak és új lakónegyed alakult ki 1910 körül.

Ripka Ferenc, a Gödöllőt a királyi család otthonaként reklámozó könyvével 
szemben, amit szinte kötelességszerűen tett és annak bizonyításaként, hogy a sta-
tisztika nem fejezi ki a dolgok valóságos tartalmát, álljon itt ismét a szerkesztő 
valóságképe. „Nyáron port szívni, télen sarat gázolni. Girbe-görbe utcák. Rendet-
len diszharmonikus építkezés, alacsony formátlan házak, apró ablaknak nevezett 
lyukakkal, melyek télen be vannak tapasztva, nehogy a szobák kihűljenek, alacsony, 
nedves, egészségtelen lakások. Széllel bélelt górék, rozoga istállók és gazdasági épü-
letek, az utcán is akarva, nem akarva érezhető szemétdombok, aportok, piszkos, 
rendetlen, kert nélküli udvarok, vagy virágtalan kertek, esetleg néhol virágok, de 
csak szabadon tenyészők: bogáncskóró, papsajt, mustár. Büdös ecetfák, kérdőjel 
alakú száraz akácfák. Nagy árkok kis hidakkal, vagy nagy hidak árok nélkül. Per-
sze mind a fő-utcákon. Kőrakás, szemét, az utcán felejtett trágya, hulló, azaz már 
földre hullott, de el nem takarított falevél. Ez Gödöllő.” 

Kétségtelenül az utcákra kiengedett szennyvíz, a földes utakon kátyúkban re-
kedt esővíz, száraz időben pedig a lovas kocsik által felvert porfelhők nem keltették 
egy ideális üdülőközség benyomását. Az üdülők mégis jöttek, talán megszokásból, 
talán mert divat volt Gödöllőn nyaralni, dicsérve a község jó levegőjét. Mindezek-
ből talán túlzónak vélhető Nyiry Lajosnak a helyi vezetést elmarasztaló írása, ám 
annak drámaisága most következik: „Rossz, gyomorbajos, tífuszos ivóvíz. Horri-
bilis gyermekhalandóság, de azért – szolgáljon vigasztalásul – nem nagyon főzi le 
a felnőtt halandóságot sem. Gyakran szól együtt a nagy harang, meg a kis harang. 
Beesett arcú, horpadt mellű, gyengén táplált, keszeg emberek, sűrűn ismétlődő jár-
ványok, betegségek. Csődbe jutott bábák, ritka szülések. Ez is Gödöllő.” 4

Sajnálatosan az 1900-as népszámlás életkor szerinti adatai alátámasztják 
a drámai képet. A  0–11 éves lakosság létszáma 1787 fő volt, míg a 12 és 19 év 
közöttiek létszáma csak 955 (!). Gondolhatnánk arra a két adat kapcsán, hogy 
a népesség gyarapodásával 10 éves korig szükségszerűen nagyobb a létszám, 
ám ennek ellentmond, hogy a 20 és 39 évesek létszáma 1643 fő volt, míg a 40 
és 59 éveseké 1065 fő. Ezek az adatok pedig egyértelművé teszik az igen ma-
gas gyermekhalandóság tényét. Beszédes tény az is, hogy a 60. évet 437-en 
érték meg, vagyis a lakosság 7,5 %-a. Ha az 1900-as adatokból a 20 év feletti-

4 Ősszel. GV 1913. okt. 12. 1-2.
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1888. évi VII. tc. szabályozta. A körállatorvos kötelessége volt a községi vágóhíd 
felügyelete. A vágóbiztosi teendőkért 600 K díjazásban részesült. Minden levágást 
ellenőrizni tartozott és azokról lajstromot kellett vezetnie. A  községi vágóhídon 
kellett levágatniuk az állatokat a henteseknek, mészárosoknak, vendéglősöknek és 
mindazoknak, aki kimérési engedéllyel rendelkeztek. Ott lehetett kényszervágást 
is végrehajtani, ahol az állatorvos azt engedélyezte. A levágott állatok után vágóhídi 
díjat kellett fi zetni, továbbá az állatorvosnak a vizsgálatért is fi zetni kellett. Szar-
vasmarha után 1 K 40 fi llért, kisebb állatokért 20-tól 60 fi llérig. A vágató, miután a 
község pénztárába befi zette a fogyasztási adót és lerótta a vizsgálati díjat, foghatott 
hozzá a vágáshoz. Egyébként a vizitekért az állatorvos díja azonos volt a humán 
orvoséval, viszont a fi zetése, tekintve az egyéb díjazásokat, csak évi 230 K és 60 K 
fuvarátalány volt. 

KÖZSÉGI TÁRSADALOM ÉS KÖZÉLET

A kiegyezést követő gyors kapitalizálódás következtében folyamatosan alakult át 
a helyi társadalom szerkezete. 1900-ra már megszűnt a mezőgazdasági népesség 
túlsúlya. Felduzzadt az iparos és kereskedő réteg és egyre izmosabbá vált az értel-
miségi csoport. Új rétegként megjelent az ipari munkásság. 

A mezőgazdaságból élők megoszlása 1900-ban
Népesség Önálló Munkás Cseléd Egyéb Összes
Kereső 154 622 160 112* 1048
Eltartott 417 982 406 66 1871
Összes 571 1604 566 178 2919

*12 tisztviselő, 75 kisegítő családtag és 25 egyéb.

Mint látható, a község 5893 lakosából 2919 fő élt a mezőgazdaságból és 2954 fő 
már nem mezőgazdasági foglalkozású volt. Ha a napszámosok és cselédek zöméről 
feltételezzük, hogy az uradalomban dolgozott, ez 782 főt és 2170 lakost tételez fel, 
akkor a község szűkebb társadalmában még kisebb a mezőgazdaságból élők ará-
nya. 1870-ben 90 fő volt a kézművesek száma, majd 1895-re 142-re nőtt, 1900-ra 
pedig már az önálló iparosok száma is 212 főre emelkedett.

Az iparból élők megoszlása 1900-ban 
Népesség Önálló Segédmunkás Inas Szolga Egyéb Összes 
Kereső 212 198 50 20 21 50
Eltartott 838

* 3 tisztviselő, 12 kisegítő családtag, 6 művezető, vagy előmunkás.
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a lakosság a szennyvizet ne engedje ki oda. Ha bárhol törvénysértést tapasztaltak, 
kötelesek voltak azt a bírónak jelenteni. Mint láttuk, a rendőrök ezt a kötelezettsé-
güket nemigen teljesítették. A korábbiakból kiderül, hogy a község közegészség-
ügyi állapotai a mindenkori körorvos számára is megszokottá váltak. Az ivóvizek 
ellenőrzése még a szabályrendeletből is hiányzott, pedig a község egyik fő prob-
lémája az ásott kutakból származó egészségtelen ivóvíz volt. Nem tartozott a kör-
orvos hatáskörébe az uradalmi cselédlakások ellenőrzése, melyek számos járvány 
kiindulópontjai voltak. Országos visszhangot váltott ki 1879-ben a babati major-
ban kitört himlőjárvány. A katolikus iskola kastélyból történt kitelepítéséhez is a 
járvány járult hozzá. A himlő elleni védekezés országosan is gondot okozott. A vé-
dőoltás kötelezővé tételének számos ellenzője akadt. Különösen a katolikus egy-
ház tiltakozott a szarvasmarha vérsavó emberi szervezetbe juttatása ellen. Végül 
hosszas vita után megszületett az 1887-es XXII. tc., amely egyéves korban minden 
gyermek számára kötelezővé tette a védőoltást, majd 12 éves korban újraoltást ren-
delt el. Ezentúl a hatóságoknak már csak a törvény betartásáért kellett harcolni. 

Gödöllő mint járási székhely, kedvező helyzetben 
volt, mert számíthatott a járási tiszti orvosra, a kör-
orvosra, az uradalom orvosára és a palotaorvosra. 
Rajtuk kívül szabadpályás orvosok is működtek a köz-
ségben. A  századfordulón Vécsey Gyula volt a járási 
tiszti orvos és Reichardsperg Lajos a körorvos, utóda 
pedig Schön Gyula lett, aki már elődje idején is prak-
tizált Gödöllőn. Mellettük az igen hosszú időt itt töl-
tött Teghze Lajost kell még megemlíteni, akit a király 
Vécseyvel együtt 1898-ban palotaorvossá nevezett ki. 
1909-ben lépett a helyi orvosok közé a gödöllői szü-
letésű Szabó István, aki elesett az I. világháborúban. 
1917-ben nevezik ki főorvossá Berente Istvánt, miután 
feleségül vette Kiss Ferenc főjegyző lányát. A hivatali 
teendői mellett a körorvos nem csupán folytathatott 
gyógyító tevékenységet, hanem a községi szabályrendelet erre kötelezte is. A re-
cept felírásáért 60 fi llért, beteglátogatásért pedig 1 koronát kérhetett. Este 6 órától 
reggel 9-ig pedig ennek a dupláját. A körorvos éves fi zetése 983 K 70 fi llér volt. 
A községi szülésznő éves bére ezzel szemben 200 korona volt, viszont a szülőnők 
ellátásáért 4 koronát kapott. Mindketten kötelesek voltak az elöljáróság által iga-
zolt szegényeket ingyen ellátni.  

A századforduló idején különösen a lépfene és más járványos állat-megbetege-
dések kapcsán igen fontos tisztség volt a körállatorvosé is. A körállatorvos, Suba Ist-
ván, hivatalból szintén tagja volt a képviselő-testületnek. Járványok idején minden 
elpusztult vagy megbetegedett állatról jegyzőkönyvet kellett felvennie. Az  esetet, 
jegyzőkönyvvel együtt, a főszolgabíró közreműködésével, azonnal jelenteni kellett 
az alispánnak. Legelőre történő kihajtás előtt pedig az egész állományt át kellett 
vizsgálni. Az állategészségügyre vonatkozó, állatorvosokra tartozó előírásokat az 

Dr. Berente István 
(1887–1956)
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Persler Kálmán iparost és Nick Ede jószágigazgatót javasolják, mondván, hogy 
Nick képviseli a földműveseket és az intelligenciát is. Jellemző, hogy a helyi újság 
már antikrisztusoknak nevezi az ez ellen ágálókat.6 A világháború előtti másfél év-
tizedben átlag 8 földműves tagja volt az 52 tagból álló képviselő-testületnek, vagy-
is a közügyekbe egyáltalán nem tudtak beleszólni. A választói joggal rendelkezők 
táborában sem volt jelentős súlya a parasztoknak, ezért hitehagyottan, többnyire 
nem is gyakorolták e jogaikat.

Az egyre izmosodó iparos réteg gazdasági súlyának megfelelő szerepet harcolt ki 
magának a község politikai és közéletében. Általában a náluk módosabb kereskedők 
a közéletben szintén képviseltették magukat, képviselőik viszont bírói székre vagy 
más politikai vezető szerepre nem pályáztak. Virilisként vagy választott képviselő-
ként egy részük meghatározóan befolyt a közélet irányításába, így Diamant László, 
Gráf Márton és Gráf Éliás, Blumenthal Manó, Dinyár János (vendéglős), Wirnhardt 
Ferenc, Spitzer Izrael és Fenyő Mayer. Az iparosok legaktívabb politikai vezető ré-
tegét Lizits Károly, Dinnyés János, Persler Kálmán, Ádám Ferenc, Neszveda Antal, 
Stverteczky Lajos, Teér Kálmán, Teér György és Rózsa István alkották.

Külön kell foglalkozni az intelligenciával, amely kezdetben nehezen akklimati-
zálódott Gödöllőn. Beniczky Ferenc jószágigazgató 1871-ben megalakítja a helyi 
kaszinót. Beniczky földbirtokos társakra nem számíthatott, hiszen ilyenek csak a 
szomszédos községekben éltek. Partnerei az uradalom vezető tisztjei, mint az ügyész, 
a mérnök, az erdőmester, a kastély vezető tisztjei, valamint a helyi járásbíróság és szol-
gabíróság bírái lehettek. Ekkor azonban Plachy Bertalan szolgabíró Hévizgyörkön 
székelt, utóda, Ráday Pál pedig Pécelen. A Vác Alsójárás szolgabírái közül Kapczy 
Vilmos költözött először az 1890-es években Gödöllőre, miután feleségül vette az 
egyik korábbi jószágigazgató, Prepeliczay Gyula lányát. Beniczky leváltása után a 
kaszinó élete pangott. Megújítása Dittrich Lajos nevéhez fűződik. Dittrich terjesz-
tette be a Gödöllői Kaszinó Egylet új alapszabályait 1877-ben, azt a belügyminiszter 
a következő évben láttamozta. Az egylet jegyzője Garán Dániel ügyvéd volt.7 1904-
ben Garán Dánielt választották elnökké. Az egylet titkára Orbay Dénes ügyvéd lett, 
a hasonnevű mérnök fi a. A választmány tagjai között további ügyvédek szerepeltek: 
Bezsilla István és Szalay Sámuel. Közöttük voltak Hayder Ödön és Kapczy Vilmos 
főszolgabírók és Téchy Gyula járásbíró, két erdőtiszt, Onódy Ferenc és Pirkner Ernő, 
valamint Teghze Lajos palotaorvos. Az egyletnek 60 tagja volt.8 

Az egyletbe való belépéshez egy választmányi tag ajánlása kellett és a felvételről 
a választmány döntött. A  60 tag és a választmány összetétele is jelzi, hogy nem 
akárki léphetett oda be. Vidékiek is tagjai lehettek a kaszinónak, számukra évi 4 Ft 
volt a tagdíj, a helybeliek 8 Ft-ot fi zettek. Az egylet célja az alapszabály szerint: „az 
egylet helyiségeiben összejövetel, művelt társalgás, megengedett szolid társasjáté-
kok, hírlap és folyóirat olvasása által a társas élet és szellemi fejlődést előmozdítani.” 

6 Antikrisztusok. GV 1904. nov. 3. 1-2. 
7 PML IV. 408/b. 3095/1877.
8 Közgyűlés. (Hírek-rovatban.) GV 1904. jan. 10. 2. 
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A kereskedők száma gyarapodott a leglátványosabban. 1850-ben még csak egy 
kereskedőt tartottak számon, 1870-ben már 26 kereskedés és szatócsüzlet műkö-
dött. 1895-ben pedig már 42. 1900-ban 76 keresőt és 198 eltartottat írtak össze 
a kereskedőkből. Új kategória jelent meg az 1900-as népszámláláskor, a közleke-
désben dolgozóké. 73 kereső és 197 eltartott élt közülük a községben. A közszol-
gálatban dolgozó és szabadpályás értelmiség létszáma 150 fő volt, 197 eltartottal. 
Az egyéb foglalkozás rovatba 157 személy került 249 eltartottal. Feltüntettek még 
234 munkást és házi cselédet, 83 eltartottal. 18 fő volt a katonai népesség száma, 
rájuk 3 eltartott jutott. Összesen 2257 keresőt és 3636 eltartottat írtak össze.

Az eltartottak száma nem elsősorban a családok nagyságát mutatja meg, ha-
nem szegénységi, rászorultsági fokozatokat is tükröz. A 150 értelmiségi keresőre 
eső 197 eltartott nyilván tükrözi az igen alacsony gyermeklétszámot, míg a 234 
munkás és házi cseléd esetében a 83 fő eltartott azt tükrözi, hogy a családok más 
tagjai is hasonlóan dolgozni kényszerültek. A kereskedők átlag 2,6 főt tartottak el, 
a közlekedésben dolgozók 2,7-et (jól kerestek), a parasztgazdák is 2,7-et tudtak 
eltartani, náluk viszont az egész család részt vett a munkában. Az  iparban és a 
mezőgazdaságban dolgozók átlag l,7-l,8 főt tartottak el, ami azt jelenti, hogy csa-
ládtagjaik jelentékeny hányada is pénzkeresetre kényszerült. Külön fi gyelmet ér-
demel a cselédség, mivel köztük a keresők 2,6 főt tudtak átlag eltartani, ugyanis a 
természetbeni juttatások fedezték a családok megélhetését. 

A társadalmi tagozódás egyik jellemző vonása a századfordulóra a proletarizá-
lódás. A munkások, segédmunkások, cselédek közül a keresők száma 1234 fő volt a 
2257 fős összlétszámból. Ez az eltartottakkal együtt 3687 főt jelentett, ami az összla-
kosság közel 2/3-át, 62,5 %-át tette ki. Közöttük és a jómódúak – az utóbbin azokat 
értve, akiknek nem voltak napi megélhetési gondjaik – között egy viszonylag szűk 
középréteg húzódott meg. Tagjai elsősorban kisparasztokból, szegényebb iparo-
sokból és kis szatócsokból kerültek ki. Létszámuk 250 főre tehető. A 750-800 főre 
becsülhető, módosabb réteg alkotta lényegében a községi szavazópolgárok táborát. 

Már az eddigiekből is kiderül, hogy hajdan a mezővárosi vezető réteget alkotó, 
telkes jobbágyok utódai, vagyis a parasztok, elveszítették a községben gazdasági és 
politikai súlyukat. Példázza ezt az is, hogy a kiegyezéstől a világháborúig kizáró-
lag iparost választottak községi bírónak. Az egykor meghatározó szerepet játszott 
parasztcsaládok, mint a Berze, Kolozs, Pálinkás, Tamás, Leukó stb. tagjait már a 
képviselő-testület tagjai közt sem találjuk. A  századfordulóra már szinte csak a 
Jámbor, Karácsony, Bara és Matuz családokra korlátozódik a paraszti képviselet. 
Igazán már ők sem a földműveseket képviselték, hiszen elsősorban fuvarozási vál-
lalkozók vagy bérkocsisok voltak. Bara István 1900-ban még helyettes bíró, Jámbor 
András pedig 1904-ben tölti be ezt a tisztséget. 1901-ben, a megyebizottsági válasz-
táson Jámbor 127 szavazatot kapott, míg ellenfelei, Decsy József szolgabíró 25-öt és 
Rosenfeld Sándor ügyvéd pedig 69-et. 

1904-re már jelentősen megváltoznak a viszonyok. A Polgári Körben rendsze-
resen összeül a község elit társadalmi rétege, iparosok, kereskedők és értelmiségiek 
és akaratukat is érvényesíteni tudják. A  megüresedett megyebizottsági helyekre 
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közéleti szereplők lettek és nem tartották rangon alulinak a képviselő-testület-
ben és a különböző egyesületek vezérkarában a református lelkészekkel együtt 
szerepelni. Aktív közéleti szereplője volt a községnek a kántortanító, Szvoboda 
Ignác. Természetesen az értelmiségi elithez tartoztak az orvosok és a pa-
tikusok. Az  uradalom tisztjei többnyire nem avatkoztak be a község életé-
be, de mint a kaszinó tagjai kívülről sok mindent befolyásolhattak. Nick Ede 
jószágigazgató viszont virilisként élt a jogával. Az  értelmiség vezető rétege már 
azért is meghatározó szerepet tudott játszani, mert virilisként tagjai lehettek 
a képviselő-testületnek. A legtöbb adót fi zetők (virilisek) listáját évente közzétették 
és a 20 főből csak általában 3-4 fő volt nem értelmiségi, mivel a lista összeállítása-
kor, a törvény szerint, a diplomások adóját duplán számították. Választott képvise-
lőként is a testületbe került átlag 7-8 fő, így a hivatalosan 40 tagú testületben eleve 
többséget alkottak. Mindezt jól példázza három virilis lista. 

A virilis képviselők névsora és adójuk koronában, 1906-ban és 1912–1913-ban 
1906 1912 1913

1. Koronauradalom Koronauradalom 7768,5 Koronauradalom 6431
2.  Erdészet Erdészet 4457 Erdészet 3491
3. Garán Dániel Zachár Kálmán 2868 Kaffk  a László 803
4. Schön Gyula Kaffk  a László 1692 Zachár Kálmán 535
5. Deutsch Sámuel Nick Ede 898 Nick Ede 449
6. Kövér Kálmán Szentgáli Dániel 802 Rosenfeld Sándor 422
7. Polner Lajos Fenyő Mayer 759 Szentgáli Dániel 397
8. Rosenfeld Sándor Mezei Manó 675 Gyarmathy Mihály 670
9. Miskey Ádámné Deutsch Sámuel 640 Deutsch Sámuel 640

10. Spitzer Izrael Schön Gyula 590 Fenyő Mayer 630
11. Gönczy Benő Teghze Lajos 571 Teghze Lajos 277
12. Szentmiklósy Béla Méhészet 562 Sándor Oszkár 270
13. Teghze Lajos Rosenfeld Sándor 543 Méhészet 528
14. Hitelszövetkezet Sándor Oszkár 540 Kaczvinczky Géza 259
15. Takarékpénztár Kaczvinczky Géza 518 Diamant László 453
16. Lizits Károly Blumenthal Manó 502 Tolnai Simon 214
17. Szalay Sámuel Glanber Fülöpné 432 Bródy Lajos 212
18. Bródy Zsigmond Diamant László 428 Téchy Gyula 288
19. Zachár Kálmán Bródy Lajos 417 Blumenthal Manó 411
20. Alberti Pál Ignátzy Ernő 415 Nagy Elemér 203

Póttagok
21. Schmidt Odön Th échy Gyula 415 Szöllősy István 203
22. Prill József Szöllősy István 413 Bezsilla István 195
23. Lumnitzer József Gyarmathy Mihály 405 --------------- - 
24. Gyarmathy Mihály Bezsilla István 397 --------------- -
25. Cserhalmi Ferenc Lizits Károly 382 --------------- -

169

Gödöllő története II/1. [169]

A helyi úri társadalom elitje, mint érzékelhető, jogászokból állt, csúcsán a főszol-
gabíróval. Rajta múlott, hogy milyen tisztséget ki töltsön be a községben. Ő tett 
javaslatot a bíró személyére, rajta keresztül küldhette a község felterjesztéseit és ké-
réseit az alispánhoz. Az alispáni döntések meghozatalakor, még ha az ügy megyei 
közgyűlés elé került is, meghatározó volt a szolgabíró véleményezése. Mindezek 
következményeként a községben székelő főszolgabíró személye igen fontos volt, il-
lett őt minden egyesülés vezetésébe beválasztani, tisztségekkel felruházni.

Az „úri” kaszinó mellett 1901-ben megalakult a Polgári Kör Nagy György elnök-
letével, titkára Szvoboda Ignác lett. A körhöz az értelmiség mellett az iparosok és ke-
reskedők csatlakoztak tömegesen. Az egyesületnek már megalakulásakor 200 tagja 
volt. A kör elsődleges célját a helyi polgárság kulturális és szórakozási igényeinek 
kielégítésében jelölte meg. Rendszeresen tartottak felolvasásokat és rendezvényeket, 
bálokat. A  farsang nyitányát a Polgár Kör nagyszabású bálja jelentette, nyaranta 
pedig „karton” bálokat tartottak. A bálok alkalmat adtak a polgárcsaládok díszes 
ruhákban történő megjelenésére, a hasonló családokból érkező fi atalok ismerkedé-
sére. A polgári felfogást tükrözte, hogy a kör tagjai közé nők is beléphettek. A kul-
turálódási igényt mutatja, hogy már 1902-ben megalakult a Polgári Dalkör is. A kör 
megalakulása után fokozatosan a helyi politikai és közélet meghatározó fóruma lett. 
Politikai pártok hiányában a fontos kérdésekben itt döntöttek. A Polgári Körben 
tartották meg rendszeresen a március 15-ei és az október 6-ai megemlékezéseket is.

A helyi közéletet meghatározó értelmiségi elit a legrangosabb ügyvédek közül ke-
rült ki, őket is illett tisztségekkel felruházni. Virilis jogon vagy választottként tagjai 
voltak a képviselő-testületnek, és ottani aktív szereplésükkel akaratukat is többnyire 
érvényesíteni tudták. A kaszinó élén álló Garán Dániel mellett Polner Lajost, Ferenc 
József kedvelt vadászvendégét kell elsősorban említeni. Ügyvédi jövedelem te-
kintetében azonban őket felülmúlta Zachár Kálmán. Nagy befolyásra tett szert 
Rosenfeld Sándor és Bezsilla István, akik a helyi sajtó hasábjairól is komolyan be-
folyásolhatták a közvéleményt. A jeles ügyvédek közé tartozott még Mezei Manó, 
Ignátzy Ernő, Szalay Sámuel és Sándor Oszkár. Az utóbbi alapította 1909-ben a 
GSC-t. A sportegyesület a teniszezők igényeit elégítette ki. Sándor rendszeres te-
niszversenyeket szervezett, melyeken az üdülővendégek megmérkőzhettek a helyi 
előkelőségekkel. A sportkör megalakításának időszerűségét mutatja, hogy a „gö-
döllői intelligens ifj úság” hangversennyel egybekötött táncmulatságot tartott és 
annak 140 koronás bevételét a sportklubnak adta.9 

A helyi társadalomban és a közéletben jelentős szerepet játszott Gönczy Be-
nő tiszteletes. Odray plébános, visszahúzódó magatartása miatt, a reformátu-
sokkal együtt való szerepvállalástól idegenkedve, nem volt közéleti személyiség. 
Utódai, Pruzsinszky József, majd Podhorányi József már aktív, meghatározó 

9 Nyilvános nyugtázás. GV 1909. aug. 15. 2. A klub javára Deutsch Rezsinke, Nonn Margitka, Gold Irmuska, 
Fenyő Kamilla és Jakabff y Vilma képeslapokat árult az utcán. A világposta első díját Blumenfeld Margitka, 
a másodikat Deutsch Rezsinke, a harmadikat Deutsch Janka nyerte. Szépségversenyt is rendeztek, melyet 
Blumenfeld Aranka nyert. A nevekből kiderül, hogy elsősorban a helyi kereskedők támogatták a rendezvényt.
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tételei inkább rangsorolnak. A fogyasztási adókat viszont nem vették fi gyelembe 
a virilisek listájának összeállításakor, ezért az 1910-ben 1000-1000 koronát fi zető 
Kilián Frigyes vagy Papp József, akinek a Váci úton volt felkapott étterme, nem 
szerepel azon. A kereseti adót fi zetők listáján többnyire szerepelnek azok, akik a 
legtöbb fogyasztási adót fi zették. Az  igazi rangsort azonban mégis a virilis lista 
adta, ahol az adójuk duplájával az értelmiségi elit játszott meghatározó szerepet a 
község politikai közéletében, még akkor is, ha a hivatalos községi vezető réteg az 
iparosokból állt. 

Az értelmiségi vezetőréteg pozícióit tovább erősítette a korabeli választási rend-
szer. Az 1871. évi XIII. tc., majd az ezt módosító 1886. évi XII. tc. nagyközségek 
esetében minimálisan 20, de maximum 40 főből álló képviselő-testület felállítását 
tette lehetővé. Mivel az összlakosságból minden 100 lélekre eshetett egy képviselő 
megválasztása, Gödöllő 40 tagú testületet állíthatott fel. A testület fele virilisekből 
állt, a másik felét választották. A virilis listán szereplők is felléphettek jelöltként, és 
a megválasztásuk esetén, helyükbe a listán szereplő póttagok léphettek elő. Ezzel 
gyakorta éltek is, így az elit szerepe tovább nőtt. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a 
40 tagú képviselő-testület tulajdonképpen 56 főből állt, akkor látjuk, hogy a 20 főt 
kitevő választottaknak vajmi kevés beleszólásuk volt a község életébe. A törvény 
szerint további 16 fővel egészült ki a testület. Hivatalból tagja volt annak a bíró, a 
törvénybíró, a főjegyző, a jegyző, a pénztárnok, a közgyám, a körorvos, a körállat-
orvos (ők is értelmiségiek) és nyolc esküdt. Ők együttesen alkották az elöljáróságot 
vagy tanácsot, vagyis a végrehajtó hatalmat. 

A korabeli választási rendszer vezérelve az volt, hogy aki nagyobb hányaddal 
veszi ki részét a közterhek viseléséből, aki több adót fi zet, annak legyen több joga a 
közügyek intézésében, a község életébe történő beleszólásra. Ezt az elvet szolgálta 
a virilisek 50 %-os szerephez juttatása, ami nem csupán magánszemélyeket, hanem 
vállalatokat is érintett. 1903-ban még csak két cég szerepelt a virilis listán, a borá-
szati szövetkezet és a takarékpénztár. A következő években már a koronauradalom 
is három képviseletet tudhatott magáénak. Külön adózóként szerepelt a gazdászat, 
az erdészet és a méhészeti gazdaság. A  cégek megbízott képviselőiken keresztül 
érvényesíthették jogaikat. A földbirtokos, mint az uradalom is, annyi településen 
érvényesíthette jogait, ahány helyen adózott. 

A választók névjegyzékének összeállítása is az adóterhek viselésén alapult.11 
A  képviselőket 6 évre választották. Választásokat azonban 3 évenként tartottak, 
mivel 3 év után a képviselők felének vissza kellett lépnie. A sorsolás útján visszalép-
tetett képviselők, valamint a 6 évet kitöltők is újra választhatók voltak. A törvény 

11 A  törvény szerint választói joggal rendelkezett minden 20. életévét betöltött férfi , aki vagyonnal bírt és 
utána a településen legalább két évig állami adót fi zetett. Ez azt jelentette, hogy az üdülőtulajdonosok zöme 
is beleszólhatott a község közügyeibe. A magányos nők megbízottaikon keresztül gyakorolhatták jogaikat, 
a gyámolítottak pedig gyámjaikon keresztül. Választójoggal rendelkeztek a cégek és a jogi személyek is, 
jogaikat szintén megbízottaikon keresztül gyakorolták. Minden választójoggal rendelkező személy, aki a 
nagykorúságot elérte, betöltötte a 24. évet, válaszható is volt, alanyi jogon vagy megbízás alapján. Ez a jog 
a nagyközségekben nem volt magyarul írni és olvasni tudáshoz kötve, mint a városokban. Ez itt csak a bíró 
személyére vonatkozott.
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A polgárság jövedelem szerinti tagozódásába betekintést enged egy 1911-es III. 
osztályú kereseti adókivetés. A legtöbb kereseti adót a következő polgárok fi zették:10 

1. Deutsch Sámuel 420 12. Szalay János 113
2. Zachár Kálmán 300 13. Gráf Aladár 110
3. Blumenthal Manó 250 14. Róth Márton 107
4. Szentgáli Dániel 200 Schönthal Jakab 107

Fenyő Mayer 200 15. Bezsilla István 100
5. Polner Lajos 180 Maján János 100
6. Démusz János 160 Diamant László 100

Spitzer Izrael 160 Déry Gergelyné 100
7. Gyarmathy Mihály 159 Ignátzy Ernő 100
8. Szöllőssy István 150 Illésy György 100
9. Károli Gyula 140 Kaiser István 100

10. Sasvári Antal 130 16. Pogáts József 90
11. Kilián Frigyes 120 17. Teghze Lajos 80

Dinyár János 120 Neszveda Antal 80
Reich Miksa 120 18. Weisz Mihály 72
Sándor Oszkár 120 19. Schön Gyula 70
Papp József 120 20. Persler Kálmán 60
Mezei Manó 120 Lizits Károly 60 

A kereseti viszonyokat érzékelteti, hogy a községháza építője, Maján János, aki 
ideiglenesen építési irodát is nyitott Gödöllőn, 100 koronát fi zetett. A helyi jeles 
építési vállalkozók közül Persler és Lizits 60-60 koronát fi zetett, míg Stverteczky 
Lajos és Szentesi Ferenc 30-30-at és Dinnyés János 20-at. A patika jövedelmezősé-
gét jól mutatja, hogy Szentgáli gyógyszerészt 200 korona adójával és a virilis listán 
elfoglalt helyével az értelmiségiek közül csak Zachár Kálmán ügyvéd előzte meg. 
Különösen egyértelművé teszi ezt, ha tudjuk, hogy Schön Gyula körorvos 70 ko-
ronával, Teghze Lajos palotaorvos pedig 80 koronával adózott. Egyéb értelmiségi 
foglalkozások képviselői közül Bárdy Pál református lelkész 68 korona adót fi zetett. 
Kovács Ferenc nyomdász, Nyiry Lajos lapszerkesztő, Nagy Sándor festőművész 
kivetése 30-30 korona volt. Körösfői-Kriesch Aladár adója 35 korona volt. A táb-
lázatban szereplők magas jövedelmét érzékelteti, hogy Jámbor András fuvarozási 
vállalkozó adója 16 korona, Kovács János sütőé 6 korona volt. 

Az összes fi zetett adó tekintetében a források hiánya nem teszi lehetővé a pon-
tos sorrend kialakítását. A  fentebb közölt fogyasztási adóknak a kereseti adók-
hoz hozzáadásával is jelentősen módosul a kép. Az előbbi lényegesen magasabb 

10 Adókivetés. GV 1911. júl. 9. 1-3.
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Wirnhardt Ferenc és Zentkó István. Újraválasztották Podhorányi Józsefet, Nyiry 
Lajost, Gráf Éliást és Matuz Istvánt. Új tag lett Okolicsányi Oszkár a Ganz Villa-
mossági Rt. mérnöke, Lizits Károly, Bárdy Pál református lelkész, Madarász Sámu-
el villanyszerelő, Huckstedt Jenő szerkesztő is. A nyolc tagból álló esküdtek közül 
is csak ketten maradtak helyükön.13 

Gödöllő életében jelentős szerepet játszottak a térség országgyűlési képvi-
selői. Mivel a község a választási körzet központja volt, maguk a választások is 
jeles eseménynek számítottak. A  korabeli szavazások a választókerület központ-
jában zajlottak, vagyis Gödöllőn. Ez  azt jelentette, hogy a szavazók szekerekkel, 
kocsikkal ide érkeztek a körzet összes községéből és itt táboroztak le, sorukra várva. 
Az akkori nyílt szavazásos rendszerben egyenként járultak a szavazók a választási 
bizottságok elé, ebből következett, hogy az esemény egy egész napot vett igény-
be. Ilyenkor három választási bizottságot, ahogy akkor nevezték, szavazatszedő 
küldöttséget állítottak fel. Az I. küldöttségnél szavazott Gödöllő, Isaszeg, Cinkota, 
Kerepes, Nagytarcsa, Kistarcsa, Rákospalota, Csömör, Rákosszentmihály, Dány és 
Tura. A II.-hoz tartozott Újpest. A III. küldöttségnél voksolt Boldog, Mogyoród, 
Hévizgyörk, Galgahévíz, Ecser, Maglód, Rákoskeresztúr, Bag, Vácszentlászló, Val-
kó, Pécel, Dunakeszi, Zsámbok, Rákoscsaba és Fót. A választók zászlókkal, kokár-
dákkal, színes tollakkal felékesítve érkeztek és táboroztak le egy-egy vendéglő előtt. 
A  tollak eltérő színe mutatta, hogy melyik jelölt támogatói. A  táborok nagysága 
pedig sejtetni engedte, hogy ki lesz a képviselő. Az esemény a lakosság számára 
látványosságot, a kereskedőknek pedig bevételt jelentett. Természetes volt ilyenkor, 
hogy tucatjával születtek a kortesnóták, a szokásos, „Kossuth Lajos azt üzente…” 
dallamára. Ezek sablonszerűen a jelöltet magasztalták és az ellenjelöltet gúnyolták, 
éneklésük szórakoztató és önszórakoztató volt. 

A dualizmus idején, Várady Károly budapesti ügyvéd kivételével, a körzet 
képviselői a választókerületből kerültek ki. Beniczky Ödön és Beniczky Ferenc 
zsámboki és cinkotai földbirtokosok voltak, Fáy Béla péceli, Bossányi László 
fóti, Wolfner Tivadar és Héderváry Lehel pedig újpesti illetőségű volt. A körzet 
első választott képviselője Beniczky Ödön volt. Beniczky Ödön képviselősége 
szinte „jogfolytonos volt” 1848-tól haláláig.14 1869-ben öccsével, Beniczky Fe-
renccel szemben diadalmaskodott. Beniczkyt 1872-ben is megválasztották és ha-
láláig, 1874-ig maradt képviselő. Utóda Fáy Béla (1817–1907) péceli földbirtokos 
lett. Fáy 1848-ban nemzetőr főhadnagyként részt vett a szabadságharcban, majd 
Komáromban, Klapka mellett fejezte be a küzdelmet. Beniczky és Fáy képvise-
lők Gödöllő életében játszott szerepéről nem maradtak fenn források. Azt sem 
tudjuk, hogy Fáy Béla miért nem töltötte ki az 1878–1881-es ciklust. Lényeg az, 
hogy 1880-ban, időszakos választásokon Beniczky Ferencet az egyesült ellenzék 
jelöltjeként választották meg képviselőnek. Képviselőként az Apponyi Albert ve-
zette árnyalathoz csatlakozott, majd független lett és 1881-ben már nem jelöltette 

13 Képviselő- és bíróválasztás (Hírek-rovat). GH 1912. aug. 11. 2. 
14 Beniczky Ödön pályafutásáról már a Gödöllő története. Gödöllő, 2007. I. k. 287–288. p. részletesen szó esett. 
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tiszteletre méltó célt fejezett ki azzal, hogy a választók bizalmát elvesztő képvise-
lők helyett újakat lehetett választani, ám ennek jentősége nem volt. A képviselők 
jelentős része el sem járt a testület üléseire, különösen állt ez a virilisekre. A vá-
lasztások többnyire formálisak voltak. A helyi érdekcsoportok listákat készítettek 
és azokkal korteskedtek. Általában két lista volt és azokon igyekeztek a népszerű 
személyeket kölcsönösen szerepeltetni. A  leköszönő képviselők újra választása 
volt a leggyakoribb.

Néhány jellemző adat megmutatja, hogy kik szerepeltek az első vonalban a 3 
évenkénti választásokon. 1903-ban választották meg Gyarmathy Mihályt és Persler 
Kálmánt (iparosok), Winkle Edét, Straussler Frigyest, Kohn Sámuelt (kereskedők), 
Bara Mihályt és Karácsony Istvánt (földműves fuvarozók), valamint Takács Ist-
vánt és Kovács (Matuz) Jánost (földművesek?). Az  1906-ban megválasztottak: 
Podhorányi József (lelkész), Nyiry Lajos (szerkesztő), Rózsa István, Teér Kálmán, 
Ádám Ferenc (iparosok), Gráf Éliás, Wirnhardt Ferenc (kereskedők), Poroszlay 
József (?), Karácsony András és Matuz István (földműves, fuvaros). 1909-ben vá-
lasztottak: Magyar Kázmér, Takács Győző, Ripka Ferenc, Dragschitz Gellért, Bara 
Mihály, Straussler Frigyes, Straussler Adolf, Persler Kálmán, Kovács (Matuz) János 
és Karácsony István. 1909-ben a bíró, jegyző, pénztárnok és körorvos néküli, 52 
tagból álló testületnek 26 virilis tagja volt. A választottak közül 7 iparos, 4 kereske-
dő, 7 értelmiségi és 8 földműves volt.12 A helyi képviselő-választásokon nem jutott 
kifejeződésre az országos pártpolitikai tagozódás. Ennek következtében a választá-
sok békésen játszódtak le, így a bíróválasztások is. Az országban gyakoriak voltak 
a véres bíróválasztások, annak okán, hogy a kormánypárti főszolgabíró jelöltjével 
szemben a választók ellenzéki jelöltet kívántak. Ennek nyoma sem volt Gödöllőn. 

Az 1912-es választásokon következett be gyökeres fordulat, amikor a helyi vá-
lasztásokat is pártpolitikai alapokra helyezték. A  Tisza-féle Nemzeti Munkapárt 
volt az első, amelyik szakítani kívánt azzal a tradícióval, hogy a pártok csak vá-
lasztási pártként működjenek. 1910-től fokozatosan gondot fordítottak arra, hogy 
szociáldemokrata mintára országosan is kiépüljön a párt hálózata. 1910 júniusától 
a Gödöllői Hírlap, megfelelő kaució letételével politikai hetilappá vált és a Nemzeti 
Munkapárt hivatalos közlönye lett. 

A helyi vezetés hovatartozását mutatja, hogy 1913-ban a munkapárt járási szer-
vezetének, melynek elnöke Beniczky Ádám volt, Polner Lajos és Magyar Kázmér 
lettek az alelnökei Gödöllőről. Tagjai voltak Ádám Ferenc bíró, Kiss Ferenc fő-
jegyző, Diamant László, Lizits Károly, Rosenfeld Sándor, Teghze Lajos és Rajtsán 
János erdész. Mindezek tudatában nem véletlen, hogy a tisztségre esedékes, egyik 
legtevékenyebb képviselő, Rózsa István alulmaradt a bíróválasztáson Ádám Fe-
renccel szemben. A radikális függetlenségi Rózsát, aki Nagy György ügyvéddel, a 
Köztársasági Párt alapítójával is kapcsolatot tartott fenn, végül a képviselő-testület-
ből is kibuktatták. Kimaradt még a testületből az ellenpártiak közül Teér Kálmán, 

12 Csörgő: Tanulságok egy választásból [sic!]. GV 1909. aug. 15. 1-2. 
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frakciója18 Várady Károly fi atal ügyvédet jelölte a körzetbe, akit meg is választottak. 
Várady gödöllői közszerepléséről nincsenek adataink. 1896-ban Várady ismét fel-
lépett, de először a körzet történetében nem választották újjá az addigi képviselőt. 
A győztes Wolfner Tivadar, újpesti bőrgyáros, kormánypárti képviselő lett.19 

Az 1896-os választások a kormánypárt elsöprő győzelmét hozták, ami nem volt 
véletlen, annak ismeretében, hogy a Bánff y Dezső miniszterelnökről elnevezett 
korszak a munkás- és parasztmozgalmak kíméletlen vérbefojtásának időszaka volt. 
Az erőszakhullám kiterjedt a választásokra is. A számos véres összecsapás mellett, 
az addigiakat is felülmúlták a választási visszaélések a választási bizottságok részé-
ről, valamint az etetések, itatások és a voksok megvásárlása. Ennek eredményeként, 
a Váradyt is soraiban tudó, Ugron-frakció 52 főről 11-re olvadt.

A választások után Bánff y egy feldühödött ellenzékkel találta szemben magát. 
A visszaélések kivizsgálását nem tudták elérni, minden megtámadott mandátumot 
igazoltak, köztük az egyik leghevesebben támadottét, Wolfnerét is. A beadott pe-
tíció szerint 620 választót 10-15 Ft-jával vásárolt meg a képviselő, 680-an pedig 
etetés-itatás révén szavaztak rá. „Be van igazolva, hogy szavaztak halottak, betegen 
fekvők, évek óta távol levők, a választási névjegyzékben elő nem fordulók is, ösz-
szesen 120-an, beleszámítva azokat is, akik kétszer, sőt háromszor is voksoltak” 20 

– írta a vesztes párt egyik újságja. Az ellenzéki sajtó heves támadásai után a bőrgyá-
ros kénytelen volt pisztolypárbajt vívni Holló Lajossal, a Magyarország című lap 
főszerkesztőjével. A két évig tartó parlamenti harc és obstrukció után, Bánff ynak 
lemondással kellett felelnie.

Találóan jellemzi az 1896-os választásokat a kortárs költő: 

„Csörög a tallér, szól a muzsika,
Ropog a bankó, éljen a haza!
Vásári bódén leng a lobogó,
Sürög a vevő, sok az eladó,

„No ki ad többet az én elvemért?”

(Pósa Lajos: Ki ad többet érte?) 

18 A  kettészakadt Függetlenségi Párt Kossuth Ferenc (Kossuth Lajos halála után hazatért fi a) vezetése alatti 
frakcióból és Ugron Gábor (nemzetibb érzelmű, a hármas szövetséget ellenző, Antant-barát elveket valló 
politikus) vezette frakciókból állt. Eme szociálisan is érzékenyebb frakció tagja volt Várady Károly. A képvi-
selő már 10 évvel a szabadságharc után született, 1859-ben. Jogi tanulmányai után előbb Eötvös Károly, majd 
Polónyi Géza, későbbi igazságügyi miniszter, irodáiban dolgozott, majd önálló irodát nyitott. Parlamenti 
megnyilvánulásaiban a kiszolgáltatott rétegek szószólójaként lépett fel. Ő volt a Magyar Egyesület egyik lét-
rehozója. Tanácsadója volt az iparos és munkás köröknek. Várady híve volt az általános választási jog beveze-
tésének, megszavazta a Wekerle-féle törvényeket a polgári házasságról és a vallásfelekezetek egyenlőségéről.

19 Wolfner Tivadar (1864 Újpest-1929 Budapest) tímár mesterséget tanult apja, Wolfner Lajos és annak testvére, 
Wolfner Gyula újpesti bőr- és gyapjúmosó és hadfelszerelési gyárában. A  gimnázium és a műegyetem 
elvégzése és tapasztalatszerző világkörút után lépett be a gyárba, melynek maga is tulajdonosa lett. A gyár 
1898-tól lett a honvédség egyedüli hadfelszerelési üzeme. Elnöke lett a bőrgyárosok egyesületének. Tagja volt 
Újpest képviselő-testületének és a megyebizottságnak. 1904-ben, apjával együtt, Újpesti előnévvel, nemességet 
és főhadnagyi rangot kapott a királytól, 1918-ban a bárói címet is megkapta. (Magyar Zsidó Lexikon.)

20 Népszava, 1897. jan. 23.
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magát. Beniczky rövid jószágigazgatói tevékenységével, közszereplésével tartósan 
beírta nevét Gödöllő történetébe.15

Az 1881–1884-es, 1884–1887-es és az 1887–1892-es ciklusokban Bossányi 
László volt a körzet képviselője.16 Bossányi, mint képviselő és mint magánember, 
valamint mint Károlyi gróf közvetlen híve, szintén sok szállal kötődött Gödöllőhöz. 
Többek között Károlyi Istvánnal együtt alapítói közé tartozott a takarékpénztárnak. 
Bossányi mellett itt kell megemlékezni Károlyi István grófról. A  gróf tiszteletre 
méltó és emberséges magatartása számos vonatkozása érződött Gödöllőn is. A ki-
rályi család vendége volt a Károlyi család és az uralkodói család is számos eset-
ben átrándult Fótra a Károlyi családhoz. Erzsébet királyné részéről Deák Ferenc 
és Andrássy Gyula gróf mellett a legkedveltebb magyar arisztokrata Károlyi István 
volt. A királyné a gróf halálakor személyesen helyezte el koszorúját a fóti templom 
kriptájában. Addig hasonló megtiszteltetésben a királyné részéről csak Deák Fe-
renc részesült. Ferenc József Fóton személyesen adta át 1877-ben a grófnak, szüle-
tésének 80. évfordulóján a Szent István Rend nagykeresztjét.17 

1892-ben következett be változás az országgyűlési választások mechanizmu-
sában. Eddig ugyan kormánypártiak, vagy ahhoz közeli környékbeli földbirtoko-
sok, 48-as múlttal rendelkező személyek voltak a körzet képviselői, ettől kezdve a 
lakosságszámban megnövekedett, Budapest környéki települések, mint Újpest és 
Rákospalota, váltak a képviselő-állítás meghatározó településeivé. Ebben az évben 
a körzet elfogadta a pártok jelölését. A Függetlenségi Párt Ugron Gábor vezette 

15 Beniczky Ferenc (1833 Pest – 1905 Budapest) tevékenységére és érdemeire ez a kötet számos helyen kitér. 
Bajza József leányát, a korszak elismert regényíróját, Bajza Lenkét vette feleségül. Beniczky nyughatatlan, 
nehezen kezelhető egyéniség volt. Mutatja ezt, hogy a koronauradalom jószágigazgatói tisztségét is fel kel-
lett adnia. Népszerűségét azzal növelte meg, hogy az önkényuralom időszakában párbajban kíméletlenül 
keresztüllőtt egy magyargyalázó, magas rangú vadásztisztet. Jószágigazgatóként kivívta az uralkodó rokon-
szenvét, ennek következménye volt a kamarási cím elnyerése, majd a Ferenc József-rend nagykeresztjének is 
birtokosa lett. A király által kegyelt politikus, noha a vezető politikai pártok egyikéhez sem tartozott igazán, 
jelentős karriert futott be. 1882-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja lesz. Ezt a tisztséget is csak két 
évig tölti be, 1884-ben belügyi államtitkár lesz. Ez a tisztség sem elégítette ki, és még ebben az évben kép-
viselőséget vállalt az illovai körzetben. 1887-ben a Torontál megyei bánátkomlósi körzetben választják meg 
képviselőnek. Ezt a ciklust sem tölti ki, mivel 1890-ben Pest megye főispánja lett. Ezt a tisztséget már élete 
végéig betöltötte. Közben 1888-tól 1891-ig a Magyar Királyi Operaház intendánsa volt. 1888-ban ő nevezte 
ki a dalszínház igazgatójává Gustav Mahlert. Holttestét a zsámboki templom kriptájában helyezték el.

16 Bossányi László (Nagybossányi és Kisprónai Bossányi László, 1823 Kispróna (Nyitra m.) – ? Halálának időpontja 
nem ismert, 1919-ben Ostff yasszonyfán tífuszban meghalt egy azonos nevű tartalékos százados, de valószínű-
leg ő a fi a lehetett. Bossányi fi lozófi ai és jogi tanulmányait Pesten végezte. 1848-ban Nyitra megye aljegyzője 
lett. 1848–1849-ben Tarnóczy, majd Újhelyi mellett helyettes kormánybiztos. 1849-ben 8 év várfogságra ítélték. 
Th eresienstadtban együtt raboskodott Károlyi István gróff al. A két férfi  ott kötött ismeretséget egymással. 1850-
ben Károlyi 100 000 Ft váltságdíj lefi zetése ellenében kegyelmet kapott. Vele együtt szabadult Bossányi is, való-
színűleg az egybeesés nem volt véletlen. A gróf ezután titkáraként alkalmazta őt a fóti uradalmában. Bossányi 
tevékenyen részt vett a megye közéletében, a Deák-párt, majd a Szabadelvű Párt meghatározó megyei híve volt. 
(Az életrajzi adatokat a képviselők esetében az Országgyűlési Almanach megfelelő számaiból merítettük.)

17 Károlyi István gróf a család fóti ágának megalapítója (1797–1881). Széchenyi István legközelebbi hívei közé tar-
tozott, ő maga is 100 000 Ft-ot áldozott az Akadémiára. Ő építtette a család fóti kastélyát és a hírneves fóti temp-
lomot, amelynek kriptájában a gróf is nyugszik. Az ő nevéhez fűződik Újpest alapítása és dinamikus fejlesztése. 
A köztiszteletben álló gróf sokáig nem vállalt politikai szerepet, ám 1848-ban vállalta a főispáni tisztséget, melyet 
1867-től haláláig ismét betöltött. 1848-ban, saját költségén, önálló huszárezredet állított ki. Később is pártfogója 
maradt a 48-asoknak. Bossányi mellett, már szóltunk arról, hogy Kárász Pál gödöllői 48-ast is ő alkalmazta. Köz-
vetlen hívei közé tartozott még Galántai Fekete Imre, a gödöllői Borászati Szövetkezet későbbi igazgatója.
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niszterhez intézett interpellációjában ő tette szóvá a Kossuth Ferenc hazaérkezé-
sekor történt rendőri brutalitást.23 

1901-ben ismét Wolfner Tivadar lett a kerület képviselője. Támogatta őt a 
pártelnök, báró Podmaniczky Frigyes, Széll Kálmán miniszterelnök és Beniczky 
Ferenc főispán. A kerület pártelnöke, Polner Lajos irányította a korteshadjáratot. 
Wolfner előnyére vált, hogy az ellenzék későn talált megfelelő jelöltet. A szóbaho-
zott jelöltek közül sem Tankó János, sem Várady Károly nem vállalta a jelöltséget, 
máshol léptek fel. Végül a Függetlenségi Párt színeiben, a kerületben alig ismert, 
Olay Szilárdot léptették fel. Wolfner megválasztása vélhetően így sem volt tisz-
ta. A mandátumot ismét megtámadták, majd Olay Szilárd, a vesztes függetlenségi 
jelölt, a Királyi Kúriához fordult a választás megsemmisítése érdekében. A  kép-
viselőjelölt erről levélben értesítette gödöllői választóit. Azt is tudatta, hogy saját 
pénzéből helyezett letétbe 3000 koronát az eljáráshoz, mondván, hogy gödöllői 
hűséges híveinek ennyivel tartozik.24 Wolfner mandátumát természetesen igazol-
ták. A bőrgyáros szerencsés időszakban volt képviselő. Erre az időszakra esett a 
koronauradalom fénykora és az Erzsébet-park létrehozása, így számos létesítmény 
átadásakor reprezentálhatott. 

A fordulat 1905-ben következett be. A  választásokon megbukott a Szabadel-
vű Párt és a parlament legnagyobb pártja, a 48-as Függetlenségi Párt lett. A vál-
tozások előszele a helyi választói körzetben is érezhető volt. Megmutatkozott 
abban is, hogy két függetlenségi jelölt vívott ádáz csatát egymással. A  nagyobb 
támogatottságot Kossuth Ferenc híve, Héderváry Lehel újpesti ügyvéd élvezte, 
aki végül meg is nyerte a választásokat. Héderváryt 1906-ban az újra kiírt vá-
lasztásokon is megválasztották. Ő szerzett mandátumot a körzetben 1910-ben is. 
Mivel a háború miatt újabb választások nem voltak, ő volt a körzet leghosszabb 
időt kitöltő képviselője.25 Az  1905-ös választás kiélezett küzdelmeibe engednek 
betekintést a kortesnóták, amelyekből számos fennmaradt.26 Ezekből világosan 
kitűnik, hogy a jelöltnek hangoztatnia kellett az igazi magyarságát, hazafi ságát. 

23 KN 1894. nov. 17-i ülés. 1894. november 15-én a diákok a Pesti Napló elé vonultak, hogy megéljenezzék 
a hazatérő Kossuth Ferencet. A rendőrség erre ütlegeléssel válaszolt és 6 diákot letartóztatott és 25-25 Ft 
pénzbüntetésre ítélt.

24 Olay Szilárd: A gödöllői petíció. GV 1901. nov. 17. 2. 
25 Héderváry (Hadl) Lehel (1876 Újpest-1932 Újpest). Apja, H. Soma, neves orvos volt Újpesten, érdeme-

iért, 1907-ben, Hévizgyörki előnévvel nemességet kapott. Ő alapította meg 1910-ben a Járványkórházat. 
Héderváry Lehel tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte. Kolozsváron Újság címen függetlenségi 
lapot indított és szerkesztője volt 1888–1900 között. Írásai miatt számos párbajt vívott a román „túlzókkal.” 
A Függetlenségi Párt harcias képviselői közé tartozott. Tisza István házelnöksége idején, amikor rendőrség-
gel vezették ki a parlamentből a tiltakozó ellenzéki képviselőket, Héderváry „pfuj! pfuj!” kiáltásokkal tilta-
kozott. Ezt követően Gerő Vilmos százados kardot rántott és több vágást ejtett a képviselőn, azzal védekezve, 
hogy az a zsebéhez nyúlt, így azt gondolván, hogy fegyvert akar rántani. A vád nem igazolódott be. Gerőt 
áthelyezték a honvédséghez. Héderváry később Károlyi Mihályhoz csatlakozott, annak legközelebbi hívei 
közé tartozott. 1914-ben elkísérte Károlyit az Egyesült Államokba. Visszafelé a hajón a franciák elfogták 
őket és a képviselőt Bresztbe internálták, ahonnan csak 1917-ben szabadult. Visszatérése után szakított Ká-
rolyival, feltehetően azért, mert Károlyi nem tudta elérni kiszabadítását. 1919-ben Bécsben tartózkodott és 
Bethlen István mellett részt vett az Antibolsevista Komité munkájában. Hazatérése után azonban a politikai 
élettől végleg visszavonult. 1929-től haláláig Újpest közjegyzője volt.

26 Kortes nóták. GV 1905. jan. 22. 2. 
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Egy 1905-ös kortes nóta szövege is sok mindent elárul: 

„…Hasznos most a Tisza féle „bárógyár”
A sok kormánypárti jelölt beh jól jár.
Magáéból ha „fuvardíj” nem jutna,
Az új bárók bőre ára kifutja.

Hol ígéret, vagy ijesztés nem használ,
Kinyílik a bugyeláris is aztán.
A kormány egypár milliót feláldoz.
S jelöltjének mi köze a hazához?

Gödöllőn is osztogatják e bankót 
Meg is vesznek néhány bitang fajankót, 
De akinek nem portéka az elve: 
Mind rászavaz Héderváry Lehelre!!!” 21

A visszaélések közül elsősorban a pénzen vett mandátumokat volt nehéz bizo-
nyítani. Az érintettek nem vallottak, ugyanakkor a jelölt fi zette a választók fuvar-
díját, hogy ez valójában mennyi volt és ezen hogyan osztoztak, az sem derülhetett 
ki. Az igazán vitára okot adóak a dokumentált visszaélések voltak. Ezek a választói 
névjegyzékek összeállításával kezdődtek. Gyakori volt a nevek elírása, például ha 
valaki Somogyi volt és helyette a névjegyzékben Somodi néven szerepelt, az már 
nem szavazhatott. Törölni kellett a névjegyzékből azokat, akik adóhátralékosok 
voltak. Ez is sok vitára adott okot. 

Mintegy saját végzetét megérezve, éppen Várady Károly tartott terjedelmes 
beszédet a választási visszaélésekről az 1896. évi költségvetés vitája során. A kép-
viselő országos adatok összegzése alapján elmondta, hogy a választókat tömege-
sen hagyták ki a névjegyzékekből. Nyitra megye összes körzetében kerületenként 
300-700 főt hagytak ki. Hódmezővásárhelyen 700-at, közülük 658 függetlenségi 
párti szavazót. Az esetek azért érdekesek, mert általában 1000 fölötti szavazattal 
már mandátumot lehetett nyerni. A kúriához került reklamációk száma 1892-ben 
141 volt, 1895-ben már 769. Beszédében részletezte a gödöllői körzetben az újpes-
ti szavazók kárára történt visszaéléseket is. Elmondása szerint a névjegyzékben 
126 személy nevét változtatták meg, 28-at hagytak ki a jegyzékből és jogtalanul 
felvettek a listára 125 főt, köztük 92 vasúti hivatalnokot (akik mint állami alkal-
mazottak nem szavazhattak volna). Ráadásul, a képviselő szerint, a választási 
bizottság nem erkölcsileg feddhetetlen személyekből állt. A panaszok után a vá-
lasztmány 107 esetben rendelt el kiigazítást, de 230 esetben nem.22 A képviselő 
több hasznos parlamenti felszólalása mellett említésre érdemes, hogy a belügymi-

21 Kortes nóták. GV 1905. jan. 22. 2. 
22 KN 1895. nov. 13-i ülés.
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tűzoltó alakulatot hozott létre, Brüll Lajos segédtiszt közreműködésével. Ettől 
kezdve rendszeres gyakorlatokat is tartottak és megyebeli versenyeken is részt vet-
tek. Az egyesület egyletként működött, vagyis közgyűléseket tartott, vezetőséget 
választott. Ugyanakkor legfontosabb feladata volt az önkéntes egyesület anyagi fe-
dezetének biztosítása. Az egyesület rendes, segélyező és tiszteletbeli tagokból állt. 
Megalakulásakor Ferenc József is 200 Ft-tal segítette a testületet. Az alkalmazásban 
álló szakképzett tűzoltót viszont a község fi zette. 

Az önkéntes testület létszáma 40-50 főből állt, az egyesület taglétszáma pedig 
150- 200 fő között mozgott. A felszereltség két lovas kocsi, egy „mozdony-fecsken-
dő” és szerkocsiból állt.29 Az egyesület közmegbecsülését és jelentőségét mutatja, 
hogy 1906. augusztus 19–20-án kétnapos ünnepséget rendeztek jeles vendégek 
meghívásával az egyesületi zászló felszentelése alkalmából.30 A  zászlóanya tiszt-
ségére Nick Edénét kérték fel. Az egyesületet anyagilag támogatók zászlószeg be-
verésére szereztek jogot. Zászlószeget verhettek be a meghívott díszvendégek is, 
ám tőlük is elvárható volt cserében az adomány. Az egyesület elnöke továbbra is 
Gallé Antal volt, parancsnoka Szabó Kálmán uradalmi építész Az alparancsnokok 
Rigler István iparos és Ignátzy Ernő ügyvéd voltak. Ignáczy később főparancsnok 
lett. Koncz István iparos és Kern Károly zenetanár szakaszparancsnoki tisztséget 
viseltek. Teér Kálmán szertáros, Székely Lajos gondnok, Ádám Ferenc pénztá-
ros volt. Az egylet orvosa Teghze Lajos, állatorvosa Born József, plébánosa pedig 
Podhorányi József volt. Tagjai voltak továbbá az 5 tagú vezérkarnak: Nyiry Lajos, 
Persler Kálmán, Lizits Károly, Karácsony István és Jámbor András. A felsorolt ne-
vekből is következtethető, hogy a község minden társadalmi rétege kivette részét 
a testület működtetéséből. A tűzoltóságra szükség is volt, mivel a községben gya-
koriak voltak a tűzesetek. A legjelentősebb eset 1906-ban történt, amikor a Ferenc 
József téren leégett a református iskola, a szolgabíróság épülete és egy sarokház. 
Az utóbbi helyén épült fel később az új községháza.

A helyi társadalom módosabb elemeitől nem állt távol a jótékonykodás sem. 
Mint fentebb láttuk, a település jelentős része szegény volt. Sok volt a magate-
hetetlen beteg ember és gyermek. 1892-ben Garán Dánielné és Kapczy Vilmos 
kezdeményezésére megalakult az Országos Fehér-Kereszt Egylet helyi fi ókja. 
Az egyletnek 80 tagja volt, melyet főként gödöllői előkelő hölgyek alkottak. A tag-
díjakból szegénysorsú beteges gyermekeket és 3 lelencet segélyeztek.31 Az ügy akkor 
vett jelentős fordulatot, amikor Magyar Kázmér, egy agilis személyiség, „üdülőven-

29 Ripka F. 1896. 167. 
30 GV 1906. júl. 26. A két nap programja a következő volt: aug. 19. vendégek fogadása az állomásnál, a kas-

tély, a felső park és az Erzsébet-liget megtekintése. Délben ismerkedési ebéd. Délután díszközgyűlés, utána 
„tűztámadás riadóval.” Este közvacsora. Másnap reggel ébresztő, reggel 6 órakor az egyleti zenekarral. 9 
órakor gyülekezés a községháza előtt, a zászlóanya meghívása, felvonulás az egylet ötösfogatán. 10 órakor 
zászlószentelés a kastély kápolnájában, 11 órakor a zászlószegek ünnepélyes beverése. Délután 5 órakor az 
Erzsébet királyné szobrának megkoszorúzása, majd nagyszabású ünnepség az Erzsébet-parkban.

31 Ripka F. 1896. 167. 
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Héderváry ellenfeléről, Kolozsváry Gyuláról énekelték, hogy: 

Kolozsváry igaz magyar, 
Ki mindnyájunknak jót akar 
Magyar minden csepke vére, 
Magyar minden nemzetsége.

Hogy miért kellett ezt ennyire hangsúlyozni, erre egy következő strófa utal:

Jámbor András nyúlbőrt árul.
Rózsa Persler fütyül hátul.
Zachár beállt toll szedőnek 
Ripszkyből meg vezető lett.

A szöveg megmutatja, kik voltak Héderváry helyi kortesei, de világosan céloz 
Héderváry zsidó származására, és arra, hogy fontos választási kellék volt az ellenfél 
lejáratása is. Természetesen, számolva ezzel a módszerrel, az ellenfél kortesei is 
felkészültek, példa erre Wolfner Tivadar első kortes dala, 1901-ből:

Magyar ember ő és magyar katona, 
Mindig készen hogyha hívja a haza. 
Világos ész, bátor szív és erős kar, 
Ez kell nekünk. Éljen Volfner Tivadar!27 

A Héderváryt támogatók kortes nótájában a többek között ez így jut kifejeződésre:

Merre a szavazók mennek, 
Az utcán zászlók lengenek. 
Dicső szabadság zászlója, 
Magyar ember ki aszt fogja. 
Éljen a magyar szabadság, Éljen a haza.”

A község társadalmi és közéletében igen jelentős szerepet játszottak az egye-
sületek. Közülük is szinte szimbólummá vált, az egész lakosság számára fontos 
és tisztelt tűzoltó egyesület. A  „Gödöllői Önkénytes Tűzoltó Egyesület” alapsza-
bályát a belügyminiszter 1879-ben hagyta jóvá.28 Az  egylet akkori elnöke Sinay 
Gusztáv volt. Tevékenysége és működése azonban csak 1890-től vált szakszerűvé 
és folyamatossá, köszönhetően Garán Dániel ügyvéd ügybuzgó tevékenységének. 
A testület parancsnoka Gallé Antal várkapitány lett, aki önkéntesekből kiképzett 

27 Választási mozgalmak. GV 1901. szept. 15. 1–2. 
28 PML IV. 408/b. 2946/1879.
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áruljanak az utcán gyümölcsöt, így azok keresethez is jutnak. A javaslatot egyhan-
gúlag el is fogadták. Még ez év október 14-én Magyar Kázmér tervezetet nyújtott 
be a Nick Edéné elnökletével ülésező választmány elé, melyben egy cselédotthon 
létesítését javasolta. A javaslatot elfogadva a választmány elhatározta a cselédköz-
vetítés megkezdését és a cselédotthon létrehozásának előkészítését.34 Az  otthont 
decemberben már meg is nyitották az Erdő utcai Krapácsy-féle házban. Ha a fenti-
ekhez hozzátesszük, hogy számos egyesület rendezvényeinek bevételeiből juttatott 
a szegényeknek, és maga az uralkodó is évi 200 koronával járult hozzá a nyomor 
enyhítéséhez, megállapíthatjuk, hogy Gödöllő más településekhez viszonyítva jó 
helyzetben volt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a tény vonzotta a szegények 
betelepülését is.

Magyar Kázmér aktív tagja lett az 1902-ben alakult Szépítészeti Egyesületnek. 
Teljes nevén a Fejlesztési és Szépítési Egyesület egyike volt azoknak a nagy felbuz-
dulásoknak – és ezek olyannyira jellemezték Gödöllőt –, melyek bábáskodásánál 
mindenki ott volt, aki számított, majd a lelkesedés lelohadt. Már a megválasztott 
tisztikar is mutatja, hogy a tisztségekre sokan voltak „méltóak”. Elnöke Ripka Fe-
renc lett, alelnöke Garán Dániel, titkára Nyiry Lajos, jegyzője Orbay Dénes ügyvéd, 
pénztáros Szvoboda Ignác, ügyész Rosenfeld Sándor. Számvizsgálók lettek: Egyed 
Lajos állomásfőnök, Dinnyés János bíró és Retteghy Ferenc. A választmányba is 
sok jeles személy került, mint Ádám Ferenc, Gallé Antal, Persler Kálmán, Pirkner 
Ernő, Schön Gyula, Teghze Lajos, Rózsa István stb. Még póttagokat is választottak 
az összegyűlt sok jeles személy közül. Magyar Kázmérnak már csak köztük ju-
tott hely, később mégis ő vált ennek az egyesületnek az éltetőjévé. Magyar Kázmér 
királyi tanácsos, mert érdemeiért ezt a címet is megkapta, tagja volt a képviselő-
testületnek is. 1914-ben, országosan is úttörőként, állatvédő egyesületet is alakí-
tott Gödöllőn. Az egyesület titkára Kern Károly volt. Magyar Kázmér kiemelkedő 
példáját adta annak, hogy az üdülővendégek komolyan hozzájárulhatnak a községi 
közélet alakításához. Belőle kiváló lokálpatrióta lett. Az üdülők nagyszámú megje-
lenése számos további hasznot is jelentett a község életében. Hozzájárult a kereske-
delem és az ipar fellendüléséhez, megélhetést adott a bérkocsisoknak és a családok 
százai számára jelentett jövedelmet szobák kiadása révén. 

34 A cseléd otthon ügye. GV 1909. okt. 17. 2. 
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dég” élére állt a mozgalomnak.32 Kezdeményezésére 
1906. június 24-én megalakult a Gödöllői Jótékony 
Nőegylet. Az  egylet élére megnyerte a szadai báró 
Vécsey Istvánnét. Az egylet alelnökei Garán Dániel-
né, Nick Edéné és Magyar Kázmér lettek. Az egylet 
titkára Remeiser Vilmos, pénztárnoka Podhorányi 
József lett.  

Magyar Kázmér élettel töltötte meg az egyle-
tet és működését eredményessé is tette azzal, hogy 
mögötte sikerült felsorakoztatnia a helyi társadalmi 
elit jelentős részét. Kezdeményezései egymást érték. 
1906 augusztusában „hangversennyel egybekötött 
nyári mulatságot” rendeztek az egylet javára és egy 
felállítandó „szünidei gyermektelep” létrehozá-
sa érdekében.33 Az  ő elnökletével 47 tagú rendezőbizottság jött létre fővárosi és 
helyi előkelőségekből. A  Központi Szállóban rendezett program jeles kulturális 
eseményt jelentett a község életében. Augusztus 4-én a program Nagy Endre fel-
lépésével kezdődött, majd Oláh Gyula, a Király Színház tagja, műdalokat énekelt. 
A Trubadúr nagyáriáját Bíró Lilly, a berlini Komische Oper énekesnője adta elő. 
A II. Liszt rapszódiát Turchányi Olga, a szentpétervári Kazánszky színház énekes-
nője tolmácsolta. Tréfás jelenetek következtek Bónis Lajos, a Nemzeti Színház tag-
ja előadásában. Végül Ferenczy Károly, a Magyar Színház tagja kuplékat adott elő. 
Zongorán kísért Barna Izsó, a Népszínház karnagya. Ez volt a tervezett program, és 
ha csak részben valósult meg, akkor is példaértékű eseményt jelentett. A szálloda 
udvarán arénát építettek és itt kezdte meg előadás-sorozatát augusztus 7-én Tóváry 
Antal 35 tagból álló színtársulata. A  programban 15 operett szerepelt, köztük a 
János vitéz, a Nebántsvirág, a Cigánybáró, a Madarász stb. Programot alkotott 14 
népszínmű és 11 vígjáték. A programból nem derül ki, hogy a színházi előadás-so-
rozat hány napig tartott, és hogy teljes darabokat adtak-e elő vagy csak részleteket. 

A nőegyletben szakosztályokat hoztak létre, a segélyezésit Nick Edéné vezette, a 
munkásügyi élén Magyar Kázmér állt. Az utóbbi volt különösen aktív, köszönhető-
en Magyar Kázmér kifogyhatatlan ötleteinek. Az 1906. június 6-i ülésen javaslatot 
tett a gyerekek és munkanélküliek utcai csavargásának, koldulásának megaka-
dályozására. Javasolta, hogy gyerekek csinos kosárkákban, a nyári szezon idején, 

32 Magyar Kázmér a mosonmagyaróvári agrárakadémiát elvégezve Bábolnára került, majd a Földművelési 
Minisztériumban a Lótenyésztési Főosztályon dolgozott. Így került kapcsolatba a koronauradalommal és 
Gödöllővel. Itt házat vett és hatékonyan bekapcsolódott a község közéletébe is. Magyar Kázmér az 1896-os 
millenniumi kiállításon végzett munkájáért Ferenc József-rendet kapott. Hogy egész életét a közszolgálat 
érdekébe állíthassa, 1910-ben nyugalomba vonult. Ekkor Ferenc Józseft ől királyi tanácsosi címet kapott. El-
nöke volt a Pest Megyei Gazdasági Egyesületnek, szülővárosa, Nagykőrös hasonló egyesületének, az ottani 
képviselő-testületnek. Egy ízben a gödöllőinek is. Az egész megyében számos egyesületben szerepet játszott. 
A  gazdák segítőjeként ténykedett. Végül szülővárosa megbecsülésből 1922-ben, óriási szótöbbséggel, or-
szággyűlési képviselőjévé választotta.

33 Hangverseny. GV 1906. aug. 2. 2.

Magyar Kázmér (1858–1942)
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A KÖZSÉG IGAZGATÁSA, 
GAZDÁLKODÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 

IGAZGATÁS

Az 1871-es községi törvény sajátos helyzetet teremtett azzal, hogy a településeket 
három kategóriába sorolta: községek, nagyközségek és rendezett tanácsú város-
ok. A  törvényben a mezőváros mint külön kategória nem szerepelt. A  település 
lélekszámának nagysága révén Gödöllőt a nagyközségi rang illette meg. A törvény 
viszont nem törölte el a mezővárosi jogállásból származó, birtokolt előnyöket. 
A földesúri függőség megszűnése után ezek közül számos értelmét vesztette, de a 
legfontosabb kiváltság, a vásártartási jog megmaradt. Gödöllő a törvény hatályba 
lépése után is mezővárosnak tekintette magát. A mezővárosi pecsétnyomóját hasz-
nálta és magát mezővárosnak nevezve küldte jelentéseit a megyéhez. Hasonlóan 
mezővárosnak nevezte a települést a főszolgabíró is, amikor az alispán felé bármit 
felterjesztett, de mezőváros megszólítás szerepelt az alispáni leiratokban is. Ezt a 
címet használta a koronauradalom is. 

Az elnevezésben az 1880-as évek derekától következik be változás, addig a me-
gyéhez küldött zárszámadásokban felváltva szerepel a községi és mezővárosi jel-
ző. A nagyközség megnevezés csak évek múlva honosodik meg. Összegzésképpen 
azt lehet elmondani, hogy Gödöllő mezővárosi jogállása érintetlen maradt, a rang 
használata viszont az új besorolással értelmét veszítette. A mezőváros elnevezés 
végleges megszűnése nincs összefüggésben az 1886. évi XXII. tc.-el sem, mivel az 
az 1871-es törvény besorolását érintetlenül hagyta. A rangvesztéssel Gödöllő sem-
mit nem veszített, sőt járási székhelyként, más nagyközségekkel szemben, számos 
előnyhöz jutott. Mint korábban láttuk, 1882-ben a vármegye ismét hitelesítette 
Gödöllőnek az 1763-as mezővárosi szabadalomlevelében biztosított vásártartási 
jogát. A település megkapta az 1886-os törvény alapján a regálé kártalanítás címén 
(a mezővárosnak járó italmérési jog megváltása) járó összeget, 6600 Ft értékű, évi 
4 %-os kamatozású kötvényt.1 

A nagyközség élén a képviselő-testület állt. A község igazgatása és működése 
a hatályos törvények és ezek alapján hozott helyi szabályrendeletek szerint tör-

1 PML IV. 408/b. 17662/1894.
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is kellett. Ebből következett, hogy egy járdaépítés vagy egy községi épület felépí-
tésének ügye évekig húzódott, mire a kivitelezéshez hozzá lehetett volna kezdeni. 

A tanács hetenként minden szombaton nyilvános üléseket tartott a folyó ügyek 
megvitatása és a hatáskörébe tartozó szükséges döntések meghozatala érdekében. 
A tanács élén a bíró állt, ő képviselte a községet a főjegyzővel együtt minden hi-
vatalos ügyben. Mint a község első számú vezetője, minden területre kiterjedő 
felügyeleti és ellenőrzési joggal rendelkezett. Mindez számára kötelezettséget és 
felelősségvállalást is jelentett. A bíró utalványozta a költségvetés szerinti kifi zeté-
seket, havonta ellenőriznie kellett a községi pénztárat. Gondoskodnia kellett arról, 
hogy a község jövedelmi bevételei időben befolyjanak, még a hitfelekezetek adó-
követeléseinek behajtása is az ő feladata volt. A  bíró minden területre kiterjedő 
felügyeleti joggal és kötelességgel rendelkezett. Többek között az iskolák fölötti 
felügyeletet is ellátta, teljesítette a tanfelügyelő elvárásait és ellenőrizte az iskolakö-
telezettség betartását, a mulasztó gyermekek szüleit megbírságolhatta. A források 
ismeretében az iskolák felügyelete terén, de más területekről is elmondhatóan a 
gödöllői bírók egyike sem állt a feladata magaslatán. Tisztségéből is következően, ő 
végezte a községi bíráskodást. Minden olyan kisebb súlyú ügyben, amit a törvény 
községi hatáskörbe utalt, a községi bíró bíráskodott. Büntetett és behajtatta a bün-
tetéseket, még bűnügyi nyomozásokat is végzett. 

A bírói tisztség betöltése, a fentiekből következően is, kiemelten fontos kérdés 
volt a község életében. A bírót közvetlen választás útján két jelölt közül választották 
6 évre. A választás után a bíró 1 évig nem léphetett vissza, viszont a 6 év leteltével 
újra választható volt. Gödöllőn a kiegyezéstől az I. világháborúig kizárólag iparo-
sok töltötték be a bírói tisztséget. A bírót a helyettes vagy ahogy nevezték, törvény-
bíró helyettesítette. 

Községi bírók a dualizmus idején
1. 1868–1874 között Plesznik József, mint kéményseprő községi feladatokat is el-

látva az uradalom szolgálatában állt. 
2. 1874–1883. Rédl Soma gyertyaöntő, nevezték Samunak, Sámuelnek is, de ő 

maga a Soma nevet használta.
3. 1883–1888. Ismét Plesznik József. 
4.  1888–1894. Lizits Károly építészmester. 
5.  1894-től 1900-ig Rédl Károly hentes és vendéglős.
6.  1900 és 1901 között Miskey Ádám vendéglős. Idejét nem töltötte ki, ennek 

okát nem ismerjük. Rövid ideig Bara István törvénybíró helyettesítette.
7.  1901-től 1906-ig Dinnyés János építési vállalkozó. 
8.  1906–1912 és 1912–1918. nov. 21. Ádám Ferenc bognármester.
9.  1918. nov. 21-től 1919. febr. 2-ig Dinnyés János helyettes bíró. 
10. 1919. febr. 2-től márc. 21-ig Rózsa István. 

Az ő feladata volt a községi vagyon felügyelete, ide tartoztak a földek, erdők, 
közterületek, világító berendezések. A hibájából származó károkért vagyoni felelős-
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tént.2 A  képviselő-testület évente két közgyűlést volt köteles tartani. Tavasszal a 
zárszámadást vitatták meg és fogadták el, ősszel pedig a következő évi költségvetés 
vitája került napirendre. Bármikor rendkívüli közgyűlést hívhatott és hívathatott 
össze a bíró, a jegyző, az alispán, a megyei közigazgatási bizottság, a főszolgabíró. 
Közgyűlés összehívását kezdeményezhette a képviselők negyede is. A közgyűlésen 
a bíró elnökölt, aki csak szavazategyenlőség esetén szavazott. Ha a főszolgabíró 
vagy helyettese is megjelent, az elnöklés joga őt illette. A  testület 3 évenként, a 
választások után alakuló közgyűlést tartott. Ekkor választották meg az esküdteket 
és alakították meg a bizottságokat. Az esküdtek megválasztása területi elv szerint 
történt, esküdt az is lehetett, akit nem választottak meg képviselőnek. 

Az alakuló közgyűlés saját tagjaiból titkos szavazással választotta meg a bizott-
ságok tagjait. Az ellenőrző bizottság 5 rendes és két póttagból állt és az elöljáróság, 
valamint a hivatalnokok munkáját ellenőrizte. Munkájáról csak a közgyűlésnek 
tartozott elszámolással. 11 rendes és 3 póttagból állt az építési bizottság, tagjai 
közül 2 fő és egy póttag a lakosság soraiból is választható volt. Ezt az is indokol-
ta, hogy a testületnek nem mindig volt elegendő építési szakember a tagja. A bi-
zottság feladata volt az utak, utcák, közterek rendezése, az építkezések felügyelete. 
Az  elöljáróság csak a bizottság meghallgatása és utasításai alapján járhatott el a 
fenti ügyekben. A gazdasági bizottság, amely 5 rendes és 2 póttagból állt, a község 
vagyona feletti felügyeletet gyakorolta. 

A bizottságok gyűlésein a jegyző vezette a jegyzőkönyveket. Azokon, kívánság 
szerint, a község tisztviselői, hivatalnokai kötelesek voltak megjelenni és a szük-
séges felvilágosításokat megadni, dokumentumokat felmutatni. Mindezekből kö-
vetkezik, hogy közvetlen a közgyűlésnek alárendelt bizottságok nem az elöljáróság 
kívánalmai szerint működtek, hanem az elöljáróságot is felügyelték és hatósági 
jogkört is gyakoroltak. A bizottságok komoly szerepet játszottak a község életében. 
Azok határozatait az elöljáróság köteles volt végrehajtani, a közgyűléseken pedig a 
megtett javaslataikkal meghatározó szerepet játszottak. 

Az elöljáróság vagy tanács kötelessége volt a közgyűlési és bizottsági határo-
zatok és az alispáni, főszolgabírói utasítások végrehajtása. A  testület készítette 
el a költségvetést és a zárszámadást, gondoskodott a rendeletek betartatásáról, a 
személyzet alkalmazásáról és felügyeletéről, a gyámügyek viteléről, az adók behaj-
tásáról stb. Az elöljáróság tagjai a képviselő-testület ülésein szavazati joggal ren-
delkeztek. Ez is példázza a végrehajtó hatalom túltengését, ami a dualizmus korára 
jellemző volt. Mindez bürokratikus centralizmussal párosult, ami azt jelentette, 
hogy a képviselő-testület helyi „törvényhozó” szerepe is a minimálisra korlátozó-
dott. A községi vagyont érintő kérdésekben, a meghozott döntéseket megismerve 
(vétel, eladás, kölcsön felvétel stb.) az alispán mondta ki a végső szót. Olyan jelen-
téktelen ügyekben is, mint az út menti fák csonkolása, alispáni döntésre volt szük-
ség. Számos kérdésben pedig országos szakhatóságok és minisztériumi jóváhagyás 

2 Korábban az 1871. évi XVIII. tc., majd az 1886. évi XII. tc. Az utóbbi alapján készült el „Gödöllő nagyközség 
új szervezési szabályrendelete,” mely megjelent a GH 1905. okt. 26., nov. 2., nov. 9. számaiban.
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munkáját segítette a segédszemélyzet, amely egy rendszeresített segédjegyzőből, 
egy I. és egy II. segédjegyzőből, egy rendszeresített írnokból és megfelelő számú 
díjnokból állt. A rendszeresített személyeket a képviselő-testület választotta, a töb-
bieket a bíró és a jegyző javaslatára alkalmazták. A segédjegyző feladata volt a köz-
ségi adóügyek vitele, a főkönyvek vezetése, ő volt a község levéltárosa is. 

Az alkalmazottakhoz tartoztak a „községi közegek,” vagyis a szülésznő és a 
vágóbiztos. Végül a „szolgaszemélyzetről” kell még említést tenni. Ez egy rendőr-
vezetőből, 6 rendőrből, egy kézbesítőből és egy hivatalszolgából állt. A rendőrveze-
tő a rendőrség élén naponta köteles volt a bírónak beszámolni a nap eseményeiről. 
A rendőrség vigyázott a községben a rendre és a csendre, gondoskodott az éjszakai 
őrségről. Felügyelte a nyilvános mulatóhelyeket, előállította a csavargókat, koldu-
sokat. A rendőrség látta el a hirdetmények kifüggesztését és végezte a kidobolást. 
Az elöljáróság és hivatalnoki személyzet munkájának megbecsültségét fejezik ki a 
fi zetések. A fi zetésben történt megbecsültség nem rang szerint történt. 

A községi alkalmazottak évi fi zetése 1905-ben

Tisztség Fizetés(Korona) Lakbér Összes
Bíró  800 – 800 
Jegyző  2000  600 * 2600
Törvénybíró  200 – 200
Pénztárnok  730 – 730
Közgyám  200 – 200
Körorvos  983 ,7 –  983 ,7
Körállatorvos  230 –  290 **
Segédjegyző  1600  400 *** 2000
I. jegyzősegéd  1000 240 1240
II. jegyzősegéd  840 240 1080
Írnok  1000 240 1240
Szülésznő  200 – 200
Vágóbiztos  600 – 600
Rendőrvezető  600 – 600
Rendőr  440 –**** 440
Kézbesítő és hivatalszolga  440 – 440

* A jegyzőt 4 szobás szolgálati lakás illette meg, kamrával, pincével és mellékhelyiségekkel, vagy ennek 
ellenértékét, a lakbért kapta.

** A körállatorvos 60 korona fuvarátalányt kapott.
*** A segédjegyzőt 2 szoba-konyhás lakás illette meg kamrával.
**** A rendőröknek évente járt 2 zubbony, 2 nadrág, egy sapka, 2 évente pedig egy téli köpeny és egy 

esőkabát. Lábbelire évente 30 korona illetményt kaptak. Ugyanezt kapta a kézbesítő és a községi 
szolga is, aki lényegében gondnoki feladatokat látott el. 

187

Gödöllő története II/1. [187]

séggel tartozott. A törvénybírót a képviselő-testület választotta meg az alakuló köz-
gyűléseken. A testület választott jegyzőt is korlátlan időre, aki tisztségét akár élete 
végéig is betölthette. A főjegyző személyére a főszolgabíró tett javaslatot. A képvise-
lő-testület általában számos jelölt közül választhatott. 1871-től a tisztséget Szvoboda 
József töltötte be, 1879-től 1902-ig Szondy Lajos volt a főjegyző. 1902-ben Szondyt 
leváltották (okairól később) és új főjegyzőt választottak. A tisztségért kezdetben 18 
jelölt vetélkedett, közülük a főszolgabíró támogatását élvezve 5 komoly jelölt lépett 
fel: az addigi aljegyző, Elefánty Béla, Szlabey József szadai jegyző, Bonyhay Sándor 
tápéi jegyző és egy Koller és egy Krenedics nevű személy, akik szintén községi jegy-
zők voltak. A tápéi jegyző jelöltségének oka nem ismert, ám a választás fontosságát 
jelzi, hogy Jámbor András, Teér György, Bara Mihály és Persler Kálmán elutazott 
Tápéra, hogy róla megfelelő információt szerezzenek. A  küldöttséget már kortes 
nótával is ellátták Tápén. A négy strófából álló nóta egyik versszaka így szólt: 

Napsugárnak legszebb fénye 
Hozz áldást e törekvésre 
Bonyhay legyen a jegyzőnk 
Segítse a jó teremtőnk 
Éljen Bonyhay! 3 

A választás előtt erős korteskedés indult meg, a képviselő-testület két pártra sza-
kadt. Az egyik tábor az addigi aljegyzőt, Elefántyt kívánta megválasztani, a másik 
rész viszont mindenki mást, csak őt nem. Az ellentábor volt népesebb. Ezt mutatja, 
hogy a vezéreik, Rosenfeld Sándor és Lizits Károly által összehívott nagygyűlésen 
30 községi képviselő is megjelent. Itt meghallgatták a Tápéról érkezettek beszámo-
lóját és eldöntötték, hogy Elefántyt nem támogatják, hanem az ellenjelöltek közül 
választanak. Közben Koller Szlabey javára visszalépett, annak esélyeit növelve. Vé-
gül Szlabeyt választották meg. Az ő utóda Kiss Ferenc lett később. 

A főjegyző volt a végrehajtó hatalom helyi képviselője. Gondoskodott a törvé-
nyek és rendeletek végrehajtásáról, betartatásáról. Jogi tanáccsal látta el a képviselő-
testületet, őrizte a községi pénzes szekrény egyik kulcsát. Köteles volt fogadóórákat 
tartani és azokon a lakosságot ingyenesen jogi tanáccsal ellátni. A főjegyzőt évi 1 
hónap szabadság illette meg, helyettesítési személyről a főszolgabíró döntött. 

Az elöljáróság további tagjai közül a közgyám természetszerűen a gyámügye-
kért volt felelős. Külön említést érdemel a pénztárnok, aki a község gazdálkodását 
irányította és felügyelte. Végezte a bevételek és kiadások könyvelését, amit csak a 
bíró által utalványozott és a jegyző által láttamozott nyugtákkal tehetett meg. Az ő 
tisztsége volt a személyzet fi zetéseinek kiutalása is. Mulasztása esetén vagyoni 
felelősséget kellett vállalnia, ezért pénztárnok csak az lehetett, aki legalább 4000 
korona értékű, nevére bejegyzett ingatlan vagyonnal rendelkezett. Az elöljáróság 

3 A főjegyző választás. GV 1902. nov. 30. 2. 
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A panasz felvetette a községi nyilvántartások vezetésének több szabálytalanságát és 
többek között azt, hogy Tóth István törvénybíró visszaéléseivel és hanyagságával 
anyagi kárt okozott a községnek. Orbay szóvá tette, hogy a bíró a hivatalos ügyeit 
hanyagolva, a heti tanácsüléseket is mellőzve, mint építési vállalkozó gyakran uta-
zik el hosszabb időre, elsősorban Miskolcra. A legsúlyosabb vádakkal Szondy Lajos 
főjegyzőt támadta meg a panaszos ingatlanspekulációi miatt. 

A panaszt, miután az a megyei fórumokat megjárta, az alispán visszautasította. 
Orbay, aki ekkor megyebizottsági tag is volt, kevés eredményt tudott felmutatni. 
Ezután a panaszos a belügyminiszterhez fellebbezett. A belügyminiszter a megyei 
elutasítást helyben hagyta, ám a bírót és a jegyzőt ért vádak tekintetében új eljárás 
lefolytatására kötelezte a főszolgabírót. Orbay ugyanis kifogásolta, hogy a főszolga-
bíró a panaszosok meghallgatása nélkül tárgyalta az ügyet, ezért független bizott-
ság kiküldését kérte. A belügyminiszter viszont az új eljárás lefolytatásával ismét 
a főszolgabírót bízta meg. A napokig tartó tárgyaláson mind a panaszos, mind a 
felpanaszoltak kifejthették érveiket és ellenérveiket. Tanúkat hallgattak meg, ám a 
tanúk egy része félt megjelenni. A tárgyaláson a jegyző ingatlanügyeinek tucatjai 
kerültek terítékre. A  spekuláció egyik formája volt, hogy a jegyző strómanokon 
keresztül vásárolt árverésre kitűzött ingatlanokat. Valaki azokat a jegyző pénzén 
felvásárolta, 200-400-600 forintjával, majd azokat 5-10 forintokért, jelképes áron 

„eladta” azt Szondynak, kímélve őt az átíratási illetékektől is. Utána a jegyző megle-
hetős nyereséggel értékesítette azokat. 

A visszaélés másik, tömeges formája az volt, hogy a jegyző, aki hivatali kötele-
zettségénél fogva jogi tanácsot volt hivatva adni a rászorulóknak, azokat félrevezet-
te és kihasználta. Sokakat érintett, hogy a szőlődézsma-megváltást kezdettől fogva 
nem fi zették be, gondolván, hogy eltörlik. Jogi tanács helyett a jegyző megfenyeget-
te a segítséget kérőket azzal, hogy még a házukat is elárverezik, majd felajánlotta, 
hogy kiegyenlíti a tartozást és jelképes áron megveszi az ingatlant. Az ilyen esetek 
tömegesen kerültek felszínre a tárgyalás során. Egy részüket tanúk is megerősítet-
ték. Nem volt mellékes, hogy Plesznik József volt bíró is az ő idejében történtekről 
a jegyző ellen vallott. A tárgyalást vezető főszolgabíró természetszerűen nem tar-
totta beigazoltnak a vádakat és így a megyei hatóság sem. 

Az ügy lezárásaként Kapczy Vilmos főszolgabíró „A község érdemes Elöljárósá-
gának” címzett átiratában felszólította a bírót, hogy a jövőben bejelentés nélkül ne 
hagyja el több napra a községet. A jegyző üzelmeiről nem ejtett szót, ám a kor bü-
rokratikus szemléletére jellemzően részletesen „megkifogásolta” a hivatal mulasztá-
sait. Utasítást adott, hogy a községi lámpaoszlopokat vegyék leltárba, hogy a községi 
közmunkákról szabályszerű kivetést készítsenek, a pótadók behajtása terén nagyobb 
eréllyel lépjenek fel. Végül a felfüggesztett törvénybírón, Tóth Istvánon csattant az 
ostor, akit elsősorban az állomás melletti, a volt úrbéresek kezén lévő terület községi 
felparcellázásáért tettek felelőssé és az okozott kár, 497 Ft megfi zetésére köteleztek.6 

6 PML IV/b. 135/1894.
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Mint látható, a bíró és különösen a törvénybíró évi illetménye jelképesnek 
mondható a jegyzői fi zetéshez képest. A helyettes bíró és közgyám évi 200 koronás 
javadalmazása felét sem tette ki a kézbesítő fi zetésének. A körorvos, körállatorvos, a 
szülésznő viszonylag kisebb illetményét indokolja, hogy községi alkalmazásuk mel-
lett mindennapi tevékenységükért a lakosságtól is díjazásban részesültek. Kiegészítő 
díjazásnak számított a kiküldetési pénzek igényelhetősége. Budapestre utazás ese-
tén útiköltséggel együtt a jegyző 10 koronát, a bíró és az elöljárók 8 koronát igényel-
hettek. A község határába való kiküldetés esetén 4 korona napidíj és fuvardíj járt, az 
esküdteknek viszont csak 2 korona, ez egynapi napszámbérnek felelt meg. 

A fenti táblázat jelzi, hogy a lakosság gyarapodásával, a község belterületének 
növekedésével a feladatok is nőttek és új tisztségek léptek be. Az 1889-es fi zetési 
jegyzékben még nem szerepel a körállatorvos, de az 1894-esen már igen.4 Ezek-
ben az években a segédszemélyzet egy segédjegyzőből és egy írnokból állt. Leg-
feltűnőbben a rendfenntartás változott meg. 1889-ben egy rendőrfelügyelő volt 
alkalmazásban, aki egyben szállásmester és kézbesítő is volt. Mellette négy városi 
szolgát és hat éjjeliőrt alkalmaztak. Időközben a fi zetések is nőttek, például 1889-
ben a jegyző fi zetése 500 Ft volt (500 Ft  1000 koronát ért),5 közben a duplájára 
emelkedett, a körorvos bérezése 326 Ft-ról (652 korona) 984 koronára nőtt stb.

A jelek szerint, mint néhány bíró- és jegyzőválasztás is mutatja, a községben 
érdekcsoportok alakultak ki. Ugyanis fontos szerepet játszott, hogy kik juthattak 
községi bérletekhez és kit hogyan érintenek az adókivetések. Említést érdemel az 
a tény is, hogy a községi bírók és törvénybírók nem főfoglalkozásban látták el te-
vékenységüket. A bíró, aki rendre a módos iparosok közül került ki, a helyettese 
pedig többnyire parasztgazda volt, saját ügyeikkel foglalkoztak elsősorban és a 
sokrétű felügyeleti tevékenységük formális maradt. Ez  pedig a hivatalnoki veze-
tésnek kedvezett. Lehetőséget biztosított számukra a visszaélésre, részrehajlásra. 
A dualizmus idején sok panasz jutott el a főszolgabírón át az alispánig. Értelmük 
nem volt, mert a főszolgabíró véleményezése alapján, mely nem a panaszosok mel-
lett állt, ezeket az alispán visszautasította. Tanulságos eset volt, amikor az 1891-es 
választások kapcsán Orbay Dénes, aki akkor tagja volt a képviselő-testületnek, fel-
jelentést tett a bíró és a jegyző ellen, és kérte a tisztújító választás megismétlését. 

Orbay panasza négy lényeges kérdést érintett. Ezek közül egyik volt a választások 
és a tisztújítás kérdése. A panasz szerint Lizits Károly bíró a választási helyiségben 
tartózkodott, leült a választási bizottság asztalához, és előtte kellett a választóknak 
voksolniuk. Nyíltszavazásos rendszer lévén, így a választók nem mertek az ellen-
zékre szavazni vagy elhagyták a helyiséget. Utána pedig a tanács tagjait közfelki-
áltással választották meg az előírt titkos szavazás helyett. Azt is fi gyelmen kívül 
hagyták, hogy 10 képviselő írásban névszerinti szavazást kért. Kifogásolta továbbá, 
hogy a tanács tagjai nem tették le az esküt. A panaszt a fenti módon elutasították. 

4 PML IV/C./1889., ill. 1894.
5 A 19. században Ft-ban számoltak, váltópénze a krajcár volt (1 Ft=60 krajcár), a 20. században a korona vált 

hivatalossá. (1 Ft=2 korona, 1 K=100 fi llér.)
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A KÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA

A túlbürokratizált rendszer számára legfontosabb volt az adminisztráció, ebből 
következően a települések gazdálkodásának vitele és ellenőrzése a leglényegesebb 
kérdések közé tartozott. A kötelező őszi közgyűlés legfontosabb feladata volt a kö-
vetkező évi költségvetés elfogadása, amely a tervezett bevételeket és kiadásokat tar-
talmazta. A költségvetési tervezetet a közgyűlés előtt 15 nappal ki kellett függeszteni 
és az ellen bárki észrevételt tehetett, majd elfogadása után az esetleges észrevéte-
lekkel és különvéleményekkel együtt kellett a megyéhez felterjeszteni jóváhagyás 
végett. Ha ellene nem merült fel kifogás, azt az alispán köteles volt jóváhagyni. A ta-
vaszi rendes közgyűlés fogadta el a zárszámadást, ezt szintén 15 napi közszemlére 
kellett kitenni. A közgyűlésnek tárgyalnia kellett az esetleges észrevételeket. Az idő-
pontról értesíteni kellett a főszolgabírót. Szükséges volt előtte számvizsgáló ülést 
tartani községen kívüli szakértők bevonásával. Az elfogadás esetén, szintén külön-
véleményekkel együtt kellett felterjeszteni jóváhagyásra. A  jóváhagyás ez esetben 
észrevételek nélkül sem volt automatikus, mivel a számadásokat a megye is ellen-
őrizte. A dokumentumokat a tanácsnak kellett elkészítenie és a bírónak, valamint 
a jegyzőnek aláírnia. Mindezek az 1886. évi XXII. tc. szerint történtek. Korábban 
Gödöllőn ezeket a számadásokat Koszár József számadó pénztáros készítette. 

A kifüggesztett tervezetekre és számadásokra nézve nem tudunk arról, hogy 
bármikor lakossági észrevételek érkeztek volna. Külön véleményekre is ritkán volt 
példa, sőt a közgyűlésekről a képviselők zöme távol is maradt, holott a kiadások 
emelése a lakosság és az ő bőrükre is ment. Jó példa erre az 1883-as költségvetés vi-
tája. Az ülésen Rédl Soma bírón és Szondy Lajos jegyzőn, Horváth Ferenc uradal-
mi kasznáron, Horváth Béla uradalmi erdészen kívül 12 képviselő és esküdt jelent 
meg: Gönczy Benő lelkész, Bartal János, Garán Dániel ügyvédek és Körmöczky 
Mátyás, továbbá Matuz János, Szombath István, Pásztor János, Récsán István, La-
ukó István, Németh András, Bódi János, Dányi András földművesek. Az utóbbiak 
háttérbe szorítása ekkor még nem kezdődött el. Ok lett volna a megjelenésre, mivel 
1883-ban a testület 10 000 Ft kölcsön felvételét határozta el építkezési célra és a ka-
taszteri felmérések fedezésére. Most pedig pótlólag a költségvetés annak törlesztő 
részletét pótadó formájában tervezte be. A hitelfelvételt egyedül az idős kasznár, 
Horváth nem szavazta meg, most pedig különvélemény benyújtásával tiltakozott a 
pótadó kivetése ellen. Jellemzően rajta kívül azt mindenki megszavazta.10

A képviselők közönyössége végig jellemző volt a községre, ha pedig szavazni 
kellett, mindent megszavazott a kevés jelenlévő. Nyiry Lajos szerkesztő 1909-ben 
írt jellemzése az egész korra érvényes volt. Az akkori vitában a községháza építése 
és apaállatok beszerzése emelte a költségvetés terheit, mire valaki felállt és javasol-
ta, hogy emeljék fel a hivatalnokok és a jegyző fi zetését. A javaslatot egyhangúlag 

10 PML IV. 408/b. 30239/1882.
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Szondy Lajos ellen 1901-ben újabb feljelentés érkezett, melyet a községi képvi-
selő-testület megkerülésével Rózsa István, Persler Kálmán, Nyomárkay Kázmér és 
többen mások írtak alá. Orbay ekkor már nem élt. A feljelentés elérte célját, mert 
a jegyzőt állásából felfüggesztették, és megindult ellene a fegyelmi eljárás. A helyi 
sajtó járásszerte szenzációnak és a jegyző erkölcsi eltemetésének nevezi az ügyet, 
majd a következőket írja: „Szondy Lajos huszonkét év óta jegyzője Gödöllő vá-
rosának. Ezen idő alatt tekintélyes, mondhatni helyi viszonyokhoz mérten: nagy 
vagyont szerzett. Köztiszteletben álló polgára volt Gödöllőnek, tagja a megyebi-
zottságnak, felügyelő bizottsági, igazgatósági tagja több közintézménynek, szóval 
vezető embere volt Gödöllőnek.” 7 A lap felveti a képviselő-testület felelősségét is, 
amely még időtlen ideig tűrte volna azt, amiről évek óta mindenki beszélt. Nem 
tudjuk, hogy a helyi képviselő-testület tagjainak milyen érdeke fűződött ahhoz, 
hogy elkendőzzék a visszaéléseket. Azt sem tudjuk, hogy Miskey Ádám bíró, akit 
1900-ban választottak meg, miért ekkor szűnik meg bírónak lenni. 

Az eseményekben a helyi lap a rendszer csődjét látta. Az a lap, amely 10 éven 
át néha eljutott a képviselő-testület csendes bírálgatásáig, soha nem tett komoly 
leleplezéseket. Bölcs megfogalmazását adta Orbay Dénes a külső szemlélők ma-
gatartásának, a tárgyalást záró beszédében: „Nagyon jól tudom, hogy a községi 
szervezetlenségnek éppen az a fő hibája, hogy a személyt nem tudjuk elválasztani 
az ügytől és a tárgytól, s bevett szokás, hogy a kedves egyéniségnek a hibás cseleke-
dete is jó és nem kedvelt egyénnek a legjobb akarata is félremagyaráztatik.” 8 

Miben állt a rendszer csődje? Elsősorban abban, hogy törvények úgy deter-
minálták a képviselő-testületet, hogy oda csak maroknyi elit juthatott be. A föld-
művesek eleve nem jelenthettek számottevő erőt, így többségük el sem ment 
szavazni. Ráadásul, mint 1891-ben is, amit Orbay is kifogásolt, a választásokat a 
tavaszi munkák dandárja idejére írták ki, amikor a parasztok a földjeiken voltak. 
Az  iparos, kereskedő és gazda képviselők saját munkájukat fontosabbnak ítélték, 
mint a képviselőséget. Az üléseken alig jelentek meg és részvételük formális volt. 
Hasonlóan elmondható a tanács tagjairól is, hogy a saját foglalkozásukból szár-
mazó jövedelemszerzést tartották fontosabbnak. Állt ez a bíróra, a körorvosra, a 
törvénybíróra és másokra is. Mindez azt jelentette, hogy a képviselő-testület ellen-
őrző szerepe formális volt. A végrehajtó hatalom erősítését biztosítva, a vármegye 
a jegyzőkre épített, amivel azok vissza tudtak élni. A jegyző számára létfontossá-
gú volt a főszolgabíróval kialakított jó viszony, ami fordítva is állt. Ezért a megyei 
hatalom is igyekezett védelmezni azokat. A fenti eset kapcsán Gödöllő nem volt 
kivételes, megyeszerte gyakoriak voltak a hasonló esetek.9 

7 A hét története. GV 1901. nov. 17. 2. 
8 PML IV. 408/b. 135/1894.
9 A megyei levéltár alispáni mutatókönyveiben igen gyakoriak a különböző települések jegyzői ellen indított 

fegyelmi eljárásokról szóló bejegyzések.
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nító, míg Szvoboda Ignác és Győry Endre katolikus tanítók csak 2-2 Ft-tal adóztak. 
A különbség oka nem ismert. Nem volt pótadó köteles a község és az erdészet föld-
adója és a község házbér adója. A költségvetés elkészítésénél számba vették a község 
bevételeit és megtervezték a kiadásokat. A fedezetlen kiadások összegét vetették ki 
községi adó formájában. Az 1890-re tervezett bevétel 18 653 Ft volt, a kiadást vi-
szont 22 559 Ft-ban szavazták meg. Ez azt jelentette, hogy minden befi zetett adó 
forintja után 21 % volt a községi adó. Az 1895-re kivetett községi adó 35 %-os volt. 
Az adóterhek fokozatos emelkedését mutatja, hogy 1905-re már 44 %-os, 1913-ra 
pedig 68 %-os volt a kivetés. A pótadók elsősorban a paraszti lakosságot sújtották, 
mivel a kivetett adók alapvetően a földadókra estek. Más adók minden koronájára 
ugyanis 1905-ben csak 6,67 fi llér, 1913-ban pedig 12 fi llér esett.12 

A mezőgazdasági lakosságot terhelték a mezőőri költségek is. 1913-ra az érintett 
földek 9304 K földadójára koronánként 43 fi llért vetettek ki. Apaállat tartási költ-
ségekre tehenenként 4 koronát, sertésenként 3 koronát vetettek ki. A közmunka 
megváltása címen kivetett adó is elsősorban őket terhelte. A polgári korban ugyan-
is a hajdani földesúrnak végzett robot helyébe községi „robot,” vagyis közmunka 
lépett, ennek megváltása címén kellett fi zetni a kétfogatos kocsi után 8 koronát, 
egyfogatos után 4-et, a gyalogos munka után kettőt. A község nem élt a közmun-
ka tényleges igénybevételével, inkább a befolyt pénzt használta fel a soros községi 
munkák elvégeztetésére. Rendkívüli esetekben, mint a hófúvások eltakarítása, ve-
hette igénybe a tényleges szolgáltatást. A lakosság minden kémény után fi zetett 1 
korona 60 fi llér kéményseprési díjat. Iskolai költségekre 5, óvodaira 3, ipariskolaira 
2 %-os pótadót vetettek ki. Szükség esetén más pótadók kivetése is napirendre ke-
rülhetett, például 1879-ben a himlőjárvány idején 1182 Ft-os betegápolási pótadót 
szavaztak meg. A községi bevételek jelentős része a fentebb már érintett italmérési 
adókból, fogyasztási adókból került ki. Jövedelemforrást képezett a község vagyo-
na, elsősorban annak bérbeadása révén.

A község vagyona az 1889-ben felvett leltár szerint 
Ingatlan vagyon ennek értéke (Ft)
309. helyrajzi szám alatti ház 20 000 
310. hsz. ház 5000
347. hsz. ház 5000
Községi földek és rétek 12 000
Községi káposztás kert 60
Községi faiskola, az ottani épülettel 1500
Községi közvágóhíd 7000
Összesen 50 560
Italmérési jog megváltásáért (betétkönyvben) 6600
Piaci helypénzszedésij jogból 1000

12 Gödöllő község számadásai megtalálhatók: PML IV. 413/c., illetve IV. 255.21/1878., IV. 408/b. 4813/1889., 
GV 1904. okt. 30.
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meg is szavazták, ezzel is tovább srófolták a pótadókat. A  máshol heves vitákat 
kiváltó költségvetési tárgyalások itt békés egyhangú szavazással fejeződtek be. Itt 

„nem akadt egyetlen ember sem a képviselő-testületben, aki komolyan, tárgyilago-
san, egészében és részleteiben megbírálta volna azt és megkérdezte volna az elöl-
járóságot, hogy vajon számolt-e a lakosság újabb megterhelésénél annak adózási 
képességével. Nem akadt egy sem a képviselők között, aki nyíltan, egyenesen és 
becsületesen megmondta volna, hogy a lakosság nyög a súlyos terhek alatt.” 11 

Pótadók kivetésére akkor került sor, ha a község bevételei nem fedezték a terve-
zett kiadásokat. A pótadót korábban minden fi zetendő adóforint után arányosan 
vetették ki, majd ez a rendszer megváltozott és egy bonyolult számítási rendszer 
lépett életbe. A kivetés azokat az adózókat terhelte, akik érdekeit szolgálta a költ-
ségvetésben szereplő többletkiadás. Így arról is kellett dönteni, hogy az az egész 
község érdekeit szolgálja-e vagy csak egyes rétegekét. Az 1886-os törvény szerint 
nem fi zettek pótadót vagy községi adót a hivatalnokok, a jegyző és a lelkészek. 
A község bevételei szűkösek voltak, a község vagyonának bérbeadásából szárma-
zó jövedelem és a község kisebb bevételei együttesen is elmaradtak attól, hogy az 
éves kiadásokat fedezzék. A bevételi források jelentős részét ezért a kivetett községi 
adók (pótadók) tették ki. A községi adók kivetési alapját az állami adók képezték, 
amelyek egyetlen forintja sem illette a községet.

A község állami adói 1880 és 1895 között
Adónemek A kivetés összege évek szerint (Ft)

1880-ra 1890-re 1895-re
Földadó 9407 8084 8059*
Házbér adó 452 3681 2942
Házosztály adó 1102 1448 1171**
I. és II. osztályú kereseti adó 2385 2283 2672
III. osztályú kereseti adó 1305 2275 2407
IV. osztályú kereseti adó 81 125 214
Tőkekamat adó 1241 957 411
Számadásra kötelezett vállalatok
és egyletek adója 794 1707 2633

Összesen 7766 19 560 21 692
* Az összegek kerekítettek.
** A rovatban szerepel még 1203 Ft pótadómentes házadó (a községi házak adója)

A beszedett adókból levonták a pótadóra nem kötelezettek adóját (tanítók, lel-
készek és a jegyző IV. oszt. kereseti adóját) és az így maradt összeget vették alapul 
a kivetendő községi adókhoz. 1889-ben Suba István állatorvos adója volt a leg-
magasabb, 9 Ft, a jegyző és Gönczy Benő református pap adója 6-6 Ft volt, Odray 
plébánosé 5 Ft, 5 Ft-ot fi zetett Herzfeld Mór izraelita és Szabó Balázs református ta-

11 Községi ügyek. GV 1909. okt. 10. 1-2.
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A község szabályrendeletében meghatározta a piaci és vásári helypénzek tarifáit 
is. A heti piacokon minden termelő jogosult volt a piacon saját terményeit díjmen-
tesen értékesíteni. Viszonteladás céljából 9 óráig tilos volt a vásárlás. A szabályzat 
megszegése a piacról való kitiltással és áruelkobzással járt. Az elkobzott terményt 
elárverezték, és a befolyt összeget a szegénypénztár kapta. Vásárokon nem érvé-
nyesült a helyiek kedvezménye. A piaci és vásári tarifák bemutatását nem elsősor-
ban a helypénz összegének, hanem a piacok és vásárok tartalmának megismerése 
indokolja.

Piaci és vásári helypénzek 1905-ben

A kivetés alapja Piaci Vásári
Gyalogárusok, termelők és kofák 2
Az előbbiek gyékényen vagy ponyván négyzetméterenként 8
Kereskedők, iparosok a sátraik négyzetméterei után 16
Köszörűs és patkoló lakatos 12 24
Az állandóan a vásártéren álló bódékért, négyzetméterenként 12 24
Bódéban vagy sátorban sütögetők, ételt és italt árusítók,
négyzetméterenként 12 24

Bódéban vagy sátorban mulattató 
komédiások

12 négyzetméterig 160 300
12 négyzetméter fölött 300 600

Körhinta (keringő, vagy hajóhinta) 160 300
Kockajátékosok, kockadobók, karikadobók 160 300
Egy új kocsi után 12 24
Egy új eke után 4 8
Faszerszám és cserépedény árusok minden igavonó ló után 12 16
Üveges és cserép árusítók, gyalog, vagy talicskán 20 30
Minden terménnyel megrakott kocsi, vagy szekér után 20 40
Kocsiról lerakott termények után, az elfoglalt négyzetméterenként 4 8
Ló, bika, szarvasmarha darabja után 20 20
Szamár, öszvér 10 10
Borju, csikó 6 6
Bárány, kecske, juh darabja után 4 4
Sertés 100 kg-onként 8 8
Aprójószág, baromfi  párja után 1 2

Ha a mutatványosok, körhintások, kockajátékosok, karikadobálók nem a vásár-
téren, hanem kül- vagy belterületen, esetleg magánterületen állították fel sátraikat, 
ugyanúgy fi zettek. Színi- és zenei előadások vagy más látványos rendezvények után 
előzetesen a községi szegénypénztárba kellett legalább 2 koronát befi zetni. Kóbor 
zenészek, sípládások, állatmutogatók csak az elöljáróság engedélyével működhet-
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A jövedelemszerzés forrásai tehát 58 160 Ft-ot tettek ki. A leltárba vett vagyon 
teljes értéke 63 219 Ft volt, ebbe az irodai tintatartótól az utcai lámpákig minden be-
letartozott. A korabeli viszonyok érzékeltetése céljából érdemes néhány leltári tár-
gyat felsorolni. 40 db utcai lámpa volt a községben (értéke 240 Ft). Nagyobb értéket 
képviseltek még a tűzoltó felszerelések: 1 ócska fecskendő= 50 Ft, 2 vízhordó lajt=40 
Ft, 1 régi szerkezetű fecskendő = 360 Ft, 1 kétkerekű szívó fecskendő=600 Ft, 1 négy-
kerekű szívó fecskendő = 1050 Ft, egyéb tűzoltó felszerelések=591 Ft. Az irodák és 
tanácsterem berendezései, a leltár szerint, szegényesek voltak. Asztal, szék, vaskály-
ha, irattartó szekrény volt az 
általános. A jegyző szobájában 
volt egy 40 Ft értékű bőrdívány. 
A  leltári tárgyak közül a legér-
tékesebb volt a törvényköny-
vek és rendeletek gyűjteménye 
(120 Ft), a kataszteri térképek 
másolata (210 Ft) és egy 235 Ft 
értékű Wertheim szekrény. 25 
Ft értékben megtalálható volt 

„őfelségeik arcképe” is.13 A  va-
gyonleltárt a községnek min-
den évben el kellett készítenie.  

A község tulajdonában lévő 3 házból a 309. számúban székelt a helyi önkor-
mányzat. Az épület zömét azonban a járásbíróság bérelte. A bérleti szerződéseket 
3 évente újították meg. Az 1881-ben keltezett szerződés szerint a bíróság 6 szobát, 
1 előszobát, folyosót és 4 börtönhelyiséget bérelt évi 560 Ft-ért. Az épület kárait 
a bérlő fi zette, a bérbeadó viszont köteles volt az épületet tűzkár ellen biztosítani. 
A bérleti díj 1889-ben már 910 Ft volt, 1894-ben pedig 1270 Ft. Az összeg emelését 
az tette lehetővé, hogy az egész épület a bíróság használatába került. A 307. sz. ház 
bérletéért 1889-ben 811 Ft-ot kapott a község, a 310. sz. ház a jegyző szolgálati 
lakása volt. A községi földek és rétek bérleti díjából 1270 Ft folyt be. Ez a bérleti díj 
megfelelt a kor szokásainak, mely szerint 10 évi bérösszeg tette ki az ingatlan be-
csült értékét. A földeket és réteket átlagosan 20 fő bérelte. A 85,5 hold (1 hold=1200 
négyszögöl) rét és szántó együttes területéből így átlagosan 4 hold jutott egy-egy 
bérlőre, az átlag bérleti díj pedig 18,8 Ft volt holdanként. A szerződéseket 6 évre 
kötötték és a bérleti díjak a földek minősége szerint jelentősen eltértek egymástól. 
A bérlők a bérleti díjat negyedévenként fi zették. Kötelesek voltak a terület 1/3-át 
évente megtrágyázni vagy parlagon hagyni. A helypénzszedési jog bérlője, Duha 
János 1885-ben 60 Ft-ot fi zetett, 1889-ben a bérleti díj 120 Ft volt, majd 1895-re 
Gold Sámuel piacbérlő már 285 Ft-ot adott. Feltehetően az utóbbi összeg már vá-
sári helypénz szedését is jelentette. 

13 PML 408/b., 4813./1890.
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nagyrészt terméskőből épült. Középen helyezkedett el a nagyterem. A váró terem 
sarkaiban díszes zsöllyék és pamlagok voltak elhelyezve. Ebből jobbra nyílt a ki-
rályné váróterme, balra pedig a királyé. Bútorzatukhoz tartozott egy-egy íróasz-
tal, toilette asztal és velencei tükör. A bútorzatot préselt selyemkárpittal vonták be. 
A király né szobájában sárga, a királyéban olívazöld volt a bútorok és fali kárpitok 
színe. A váró terem ajtajától szőnyeg futott a vasúti kocsiig, melyen a királyi ven-
dégek érkeztek.  

A királyi vendégeket mindig küldöttség várta, tagjai között a kastély és az ura-
dalom vezető tisztjeivel. Ott volt köztük a főszolgabíró és Egyed Lajos állomásfő-
nök. Az épületben külön várószobájuk volt a minisztereknek. A királyi váró mellett 
volt még az állomásnak három váróterme, egy vendéglője és szolgálati lakása volt 
benne az állomásfőnöknek, két forgalmi tisztnek, a pénztárosnőnek és a vendég-
lősnek.14 Belőlük állt az állomás személyzete. 

Az állomás elsősorban nyáron volt forgalmas. A HÉV megjelenéséig a Pestre 
járó, piacozó asszonyok itt szálltak fel a vonatra a szomszéd Szadáról is. Vasúton 
érkezett a nyaralók többsége is Gödöllőre. A  vasúti pénztár forgalma 1897-ben 
148 469 jegyváltó és felszálló utas volt.15 Nagy forgalmat bonyolított le a teherpálya-
udvar is. Vasúton érkeztek az uradalom megrendelései és vasúton továbbították az 
értékesítésre szánt javakat. A nagykereskedők árukészlete is az állomáson keresztül 
érkezett. Ebből következett, hogy a távolsági szállításból kiszorult helyi fuvaros ré-
teg is itt találta meg a számításait. Azzal, hogy a Pest-Hatvan közötti vasúti fővonal 
1867 óta áthaladt Gödöllőn, igen előnyös helyzetbe hozta a települést. A Budapest-
Kassa országút jelentősége ugyan ezzel csökkent, de ez is fontos tényező maradt. 
A 20. század elején fontos lépések történtek a mellékútvonalak kiépítése és rendbe-
hozatala terén is. Ezek között szerepel a Gödöllő-Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok 
útvonal kiépítése, a Váci út makadám úttá tétele, az isaszegi út és a Gödöllő-Szada-
Fót-Rákospalota útvonal. Mindezekkel elmondható, hogy Gödöllő infrastrukturá-
lis helyzete kiváló volt az akkori viszonyokhoz képest. 

A községen belül is jelentős változások mentek végbe az utcák és terek rendezett-
sége, karbantartása terén. 1900-ban rendezték a vásárteret, a piacot kihelyezték a 
Ferenc József térről. 1901-ben indult el a község egyik legfontosabb beruházása, az 
összes utca járdáinak megépítése. Az elképzelést a vármegye jóváhagyta. A terveket 
1902-ben az Államépítészeti Hivatal mérnöke, Cseresnyés István készítette el. 1903-
ban a képviselő-testület 150 000 korona kölcsön felvételét szavazta meg a járdák 
megépítésére. Eddig az ügy zökkenőmentesen haladt, ám az igazi problémák ezután 
kezdődtek, helyben és a megyei felügyeletnél is. A vita tárgyát az képezte, hogy a 
járdák kőből épüljenek vagy aszfaltból. A helyi képviselő-testület és a közvélemény 
két táborra, kőpártiakra és aszfaltpártiakra szakadt. Maga Cseresnyés mérnök is 
aszfaltjárdát javasolt. Az aszfalt mellett kardoskodott Kaffk  a László és a helyi intelli-
gencia jelentős része is, ám a kőpártiak voltak többen. Legnyomósabb érvük az volt, 

14 RIPKA F. 1896. 161–162.
15 GV 1898. jan. 11. 14. 
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tek, ők a szegényeknek 1 koronát fi zettek. A házalóknak is engedélyt kellett kérni-
ük. A felsorolásból következik, hogy Gödöllőn nemcsak az országos vásárokra volt 
jellemző a színes forgatag, hanem a heti piacokra is. A piacokon is megjelentek a 
mutatványosok, körhintások, ezt igazolja a külön piaci és vásári tarifák feltüntetése. 
Ugyanez mondható el az élő állatok árusítására is. A  piactér és a vásártér szük-
ségszerűen azonos helyen is volt. A piac akkor egy gyalogpiacra és a „kocsipiacra” 
különült el. Kocsikról árulták a zsákokban hozott szemes terményeket, káposztát, 
dinnyét stb. A gyalogárusok a kisebb felhozatallal rendelkező parasztok és kofák 
voltak, akik gyümölcsöt, zöldségféléket, tejet, tejtermékeket árusítottak. A piac és a 
vásár között elsősorban csak nagyságrendi különbség volt. 
A községi kiadásokról nem maradtak fenn összesítések, egyedül egy sajtóban köz-
zétett lista áll rendelkezésre, mely az 1905-re vonatkozó tervet tartalmazza:

személyi kiadásokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7863,70 K segédszemélyzetre  . . . . . . . . . . 4740,00 K
őrök fi zetésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4420,02 K lakbérekre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424,00 K
állatorvosi fuvarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 K adókra,nyugdíjra . . . . . . . . . . . . . 8069,67 K
gazdasági kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 291,40 K iskola és óvodára . . . . . . . . . . . . . 5255,10 K
egészségügyi kiadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150,00 K tartozásokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8062,00 K
előre nem látott kiadásokra . . . . . . . . .850,00 K külön kivetések . . . . . . . . . . . . . 21 202,76 K
rendkivüli kiadásokra . . . . . . . . . . . . . . . . 6728,98 K átfutó kiadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360,00 K

 Összes kiadás: . . . . . . . . . . . . . 80 477,63 K

KÖZSÉGFEJLESZTÉS, KOMMUNÁLIS 
LÉTESÍTMÉNYEK

A község életében meghatározó 
szerepet játszott a királyi udvar 
jelenléte. Állandó gondot kel-
lett fordítani a közterek és utcák 
csinosítására, közvilágításra stb. 
Voltak épületek, melyek egye-
nesen a királyi családnak kö-
szönhették létezésüket, ilyen 
volt a vasútállomáson a Királyi 
Váró. A  köznép számára épült 
állomásépület mellett ideigle-
nesen egy faépületet állítottak 
fel a királyi család várakozásához 1868-ban. A belsejét fehér kárpittal burkolták 
és világoskék bútorokkal rendezték be. Ez az építmény később a vendéglő nyári 
lugasa lett. A MÁV végül 1882-ben építette meg a királyi várótermet. Az épület 
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lőről, mind Budapestről a váci vasútállomásig közlekedett volna a vonat. Ez a vo-
nal Őrszentmiklós-Vácbottyán-Vácrátót-Váchartyán-Sződ településeket érintette 
volna. A nagyjelentőségű terv megvalósítására részvénytársaság alakult Blaskovich 
Ferenc földbirtokos, Hajós Menyhért szadai (más helyen dömsödi) földbirtokos, 
Rudnay József, a végrehajtó bizottság elnöke és Köenigsberger Lajos tervező mér-
nök részvételével. A tervet arra alapozták, hogy az érintett községek jelentős értékű 
részvényeket vásárolnak és a vármegye kellő mennyiségű szubvencióval támogatja 
majd a vállalkozást. 

Az igényelt összeg 340 000 korona volt, ez elől a megye elzárkózott, elsősorban 
az idős főispán, Beniczky Ferenc visszautasító magatartása miatt. Végül küldött-
ség ment a főispánhoz, hogy a vasút jelentőségéről meggyőzze. A győzködés rész-
ben eredményes volt, mivel a vármegye évnegyedes közgyűlésén, 1903 áprilisában 
120 000 koronát megszavazott, azzal a feltétellel, ha a vasút jövedelmezősége 2 év 
során beigazolódik. Jellemzően a megye km-enként 6000 korona támogatást sza-
vazott meg a sokkal kisebb jelentőségű Vác-Verőce-Drégelypalánk vicinális vas-
út építésére.19 Az  ügyben Beniczky halálával és 1906-ban, a koalíciós kormány 
hivatalba lépésével következett be változás. Az  új főispán, Gulner Gyula maga 
vezetett 200 tagú küldöttséget Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszterhez 1906. 
június 6-án. Ettől kezdve az ügy mind a vármegye, mind a miniszter hathatós 
támogatását élvezte. Az addigi 3 év sem telt el tétlenül. A községek lelkesedése 
töretlen maradt az ügy iránt.

Már 1903 áprilisára Fót 10 000, Mogyoród 10 000, Veresegyház 15 000, Szada 
10 000 és Vác és környéke 92 800 korona értékű törzsrészvényt jegyzett. Gödöl-
lő nem sietett. Végül Hajós Menyhért megkeresésére, az 1904. május 7-én tartott 
rendkívüli közgyűlésen itt is döntés született. A Hajós által kért 20 000 koronás 
törzsrészvény jegyzését a testület megszavazta, miután Richardtsperg Lajos orvos, 
Bezsilla István és Rosenfeld Sándor pártoló felszólalásai után, Szlabey József fő-
jegyző is elfogadásra ajánlotta a kérést.20 Ezt megelőzően a közlekedési miniszter 
elrendelte a tervezett vonal közigazgatási bejárását. Május 2-án Fóton, május 4-én 
Gödöllőn és 5-én Vácott volt megbeszélés. A helyi megbeszélésen Gödöllő és Szada 
számos módosító javaslatot tett. A tervek szerint a vonal az állomásról indult volna 
és a Kisfácánoson át haladva, átszelve a besnyői országutat a már akkor parcellázott 
királytelepi telkeken át, a vásárteret és az uradalmi faiskolát érintve jutott volna el 
a présházig. Onnan balra kanyarodva, az Öreghegy melletti dűlőúton haladt volna 
a Kaffk  a villa irányába, majd Szada felé (a mai Hunyadi utca és Blaháné út akkor 
még dűlőút volt). Gödöllőn elsősorban a nyomvonal és a személyi megállóhelyek 
körül alakultak ki viták. 

Az egyeztetésen a község érvényesíteni kívánta azt az érdekét, hogy a Méhes 
forrásoknál tervezett fürdőt érintse a vonat és a Kecskés dűlői közös legelőt ne 
szelje ketté a vasút, továbbá hogy a présház és a Szőlő utca közt létesüljön megálló. 

19 A vác-budapesti villamos vasút. GV 1903. ápr. 5. 2., Csörgő: Budapest-Gödöllő-Váci villamos vasút. GV 1903. ápr. 26. 2. 
20 Villamos vasútról, Gödöllő és a villamos vasút. GV 1904. máj. 8. 2. 
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hogy az aszfalt csúszik és bal-
esetveszélyes. Mindez érthető 
volt, ha tudjuk, hogy a paraszti 
állattartók mellett az iparosok-
nak is volt általában egy-egy 
tehene, amelyik a csordához 
járt, így a képviselők a tehene-
iket féltették és a kövezett járda 
mellett döntöttek.  

A képviselő-testület dönté-
se után az elöljáróság a korláti 
bazaltbánya részvénytársaság-
gal megkötötte a szerződést. A szerződést a megye közigazgatási bizottsága 1903. 
október 13-án tartott ülésén, az Államépítészeti Hivatal véleményezése alapján 
megsemmisítette és új eljárásra utasította a képviselő-testületet.16 A  megsemmi-
sítés egyik indoka az volt, hogy átlépték a 150 000-es határértéket. Ezután a vita 
ismét kibontakozott. A képviselő-testület 1904. május 9-én tartott rendkívüli köz-
gyűlésén, hiábavaló volt a helyi hivatalos lap állandó ostorozása,17 ismét a kőpárt 
győzött, 24-en szavaztak az aszfaltjárda ellen és csak 5-en mellette, a többi képvi-
selő hiányzott. A közgyűlés időzítését az indokolta, hogy az újabb versenykiírás-
ra beérkeztek az ajánlatok. Közülük a testület a Kissebesi Gránit-Kőbánya Rt.-ét 
fogadta el. A cég 149 990 korona 22 fi lléres ajánlata nem volt a legkedvezőbb, de 
a legjobb minőségű követ ajánlotta, ezért ezt fogadták el. A cég a tervezett 21 874 
négyzetméter felületből 14 000 négyzetmétert vállalt bazaltkőből. Ebből 6000 
négyzetmétert 27 x 27 cm felületű, 8-10 cm vastagságú bazaltkövekből, 8000 négy-
zetmétert pedig 20 x 20 cm-es, 8-10 cm vastagságúakból. A megmaradt felületet a 
járdaszegélyek és kapubejárók tették ki. Járdaszegélyt csak ott építettek, ahol a jár-
da az utakkal érintkezett, ezt 10 x 10 cm-es, 20 cm vastag „trahyt” kőből (sátorosi 
gránit-kvarc) rakták le. A kapubejáratokhoz ugyanebből a kőből 18 x 18 x 13-15 cm-
eseket használtak. Az előkészítő földmunkákat és egyengetéseket a házak tulajdo-
nosainak kellett elvégezniük. A járdaépítés 1906-ra fejeződött be.18

Az infrastruktúra fejlődéséhez az igazi lökést a HÉV jelentette. A  Gödöllő-
Újpest és a Gödöllő-Vác közti villamos vasút gondolata 1902-ben vetődött fel. 
A  vasutat rendes nyomtávra tervezték, ami azt jelentette, hogy személy- és te-
herszállításra egyaránt alkalmas legyen. Ezzel lehetőséget kívántak adni annak, 
hogy a keleti országrészekből érkező szállítmányok közvetlen Vácra és az ottani 
kikötőből, vízi úton közvetlen Ausztriába jussanak. A  gödöllői vasútállomásról 
induló vasút Szada-Veresegyház-Csomád-Fót-Rákospalota-Rákosszentmihály 
útvonalon haladt volna a Népszínházig. A veresegyházi elágazástól mind Gödöl-

16 A gödöllői járda ügye. GV 1903. okt. 25. 2. 
17 Árgus: Kőkorszak Gödöllőn. GV 1904. máj. 12. 1-2.
18 Kinek volt igaza, az aszfalt- vagy kőpártiaknak? Lényeg az, hogy a kövezett járdák jó része ma is megvan.

A Ferenc József tér a Szentháromság szoborral

198

Gödöllő története II/1. [198]



nek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, 
megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által 
megtartatjuk. Kelt ezerkilencszázkilencedik évi május hó hetedik napján Ferenc Jó-
zsef sk. (P. H.)” A jóváhagyás egyértelműen tükrözi a király Gödöllő iránti vonzal-
mát, amit kifejez az uralkodói jóváhagyásokban szokatlan, „kedvesnek” tartó kitétel. 

A becikkelyezéssel minden akadály elhárult az építkezés megkezdése elől. 
Az érdemi munkálatok azonban csak 1910-ben kezdődtek el, Széll Árpád vasúti 
főmérnök tervei szerint. A munka az egész vonalon megkezdődött. Gödöllőn ál-
talában 300 munkással, a pálya egész hosszában 1500 fővel. A megépítéshez egy 
év sem kellett, ellentétben a bürokrácia által elvett 5 évvel. 1910. november 2-án 
már a vonal annyira kiépült, hogy 
azon végigment egy gőzmozdony 
egy személykocsival. Ez az állapot 
még csak arra volt elég, hogy az 
építési anyagokat ezentúl tehervo-
natokkal szállíthassák a helyszínre. 
Hátra volt még a pálya mindkét 
oldalának kiképzése, az árkok 
kialakítása és végül a kábelek le-
fektetése. Ezek a munkálatok a 
szükséges műszaki próbák elvég-
zésével ismét közel egy évet vettek 
igénybe. Az  1911. október 15-re 
tervezett átadást végül november 25-ére kellett halasztani. Az  átadási ünnepség 
Gödöllőn zajlott le. Képviseltette magát a Kereskedelmi Minisztérium, a helyiér-
dekű vasúttársaság és a vármegye. A külön szerelvényen utazó vendégekhez csat-
lakoztak Cinkotától a vonalon fekvő községek képviselői is. Az ünnepélyes átadás 
után másnap már meg is indult a menetrend szerinti közlekedés.22  

Ezzel az átadással a helyiérdekű társaság jelentősen lecsökkentette a Gödöllő-
Újpest között közlekedő, nemrég átadott villamos vasút jelentőségét. Gödöllő ezt a 
vonalat tekintette sajátjának. Ez megmutatkozik abban is, hogy azt szerették volna 
Besnyőig, sőt Aszódig meghosszabbítani. A tervek készen voltak, az előkészületek 
folytak. 1913-ban a kereskedelmi miniszter már az engedélyt is megadta. A nagyra 
törő tervek közt már 1910-ben felmerült Gödöllő Jászberénnyel történő összeköté-
se is. A kitörő háború azonban mindent megakadályozott. A másik tényező, hogy 
a helyiek ezt a vonalat tekintették sajátjuknak, abban mutatkozott meg, hogy ez 
vált állandó kritika tárgyává. Kifogásolták a menetrendet, a vonal melletti árkot, a 
megállók elnevezését. A társaság a Ferenc József téren csak egy bódét helyezett el, 
melyre a „Főtér” nevet írta fel. Rózsa István képviselő a választások előtti utolsó 

22 Köszönetet kell mondani a Gödöllő Anno, Gödöllői Szolgálatban megjelent sorozat írójának, aki többek 
között a HÉV-vel kapcsolatban is igen sok információt közöl: [Fábián Balázs:] A gödöllői HÉV építésének 
története. 1-4. Gödöllői Szolgálat, 2008. júl. 17. 8-aug. 28. 8. és újraközölve 2011. nov. 2. 6-nov. 23. 6. 
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A módosítások nagyjából megvalósultak. A Szőlő utca végén megálló létesült és a 
nyomvonal a mai Blaháné úton haladva, a mai Galagonya utcán át vette az irányt 
Szada felé. A község okosan kapcsolta össze a villamosvonal építését a helyi érde-
kekkel is. Miután a vasúti vállalkozás a közvilágítást is elvállalta, és amit erre a célra 
fordított volna a község, azt megkapta törzsrészvényekben.21 A hosszas előkészüle-
tek után, a törzsrészvények jegyzésének előrehaladtával, a megyei és kormányzati 
támogatások és a nyugat-európai banki fi nanszírozás biztosításával, a munkálatok 
1906-ban indulhattak meg. A ki-
vitelezési munkálatok évekig 
folytak, nem kis vállalkozásról 
volt szó, ezért gondok is bőven 
akadtak. Az  átadást többször el-
halasztották a próbabejárások 
után. Az  év augusztusában sem 
következhetett be az átadás, mert 
áramzavarok keletkeztek. Végül 
a kivitelezőt a késés miatt meg is 
bírságolták. Az 1911. szeptember 
11-én történt hivatalos átadás 
után viszont már menetrend sze-
rint közlekedtek a szerelvények.  

A HÉV-vonal megépülése rendkívül jelentősnek látszott a község életében, 
hiszen mind km-ben, mind menetidőben kedvezőbb volt, mint a MÁV. Mindez 
kedvezett az idegenforgalomnak és a pesti piacokra járó, helybeli, batyuzó pa-
rasztasszonyoknak. Csökkentette a vasútállomás nagy forgalmát azzal is, hogy a 
szadaiaknak is közvetlen vonaluk nyílt így Pestre. Időközben a konkurencia is lé-
pett a gödöllőiek nagy örömére. A budapesti HÉV Rt. elhatározta, hogy a Budapest-
Cinkota-Kerepes vonalat Gödöllőig meghosszabbítja. Az építés előmunkálatainak 
engedélyét 1905. június 11-én adta meg a kereskedelmi miniszter. A terv szerint 
kerülővel, Mogyoród érintésével kívánták a vonalat megépíteni. Gödöllőre az Er-
zsébet-park és a Ferenc József tér érintésével érkezett volna az országút nyomvona-
lán haladva és a Blumenthal-féle fatelepnél vett volna kanyart a vasútállomás felé, 
ahová a végállomását tervezték. A társaság önerőből akart építkezni, nem kért a 
településektől hozzájárulást és nem kívánt azoknak részvényt adni. Nem akart a 
haszonnal kecsegtető vállalkozás jövedelmén osztozni. 

A korabeli bürokrácia útvesztői itt is feltartóztathatatlanul késleltették a meg-
valósítást. Az  engedélyezés, amely a megyét, a minisztériumot, a parlamentet, a 
főrendiházat és végül az uralkodót is megjárta, az 1909. évi XVIII. tc.-ben jutott 
kifejeződésre. Az uralkodó jóváhagyását a következőkben fejezte ki: „Mi e törvény-
cikket és mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedves-

21 Dr.: Haladás. GV 1904. febr. 21. 2., Villamos vasutunk ügye. GV 1904. máj. 5. 1., Villamos vasútról, Gödöllő 
és a villamos vasút. GV 1904. máj. 8. 2. 
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részét a járásbíróság használta. A másik épület a 347. számú volt, ez volt a főjegyző 
szolgálati lakása. 1885-ben a község, a megye hozzájárulását kérve és megkapva, 
megvásárolta a községháza szomszédságában fekvő Helmer-féle házat 3600 Ft-ért. 
Ezentúl ez lett a jegyző szolgálati lakása. A korábbi jegyzői lakot pedig évi 811 Ft-
ért bérbe adta a község. A vett épület vételárának fedezésére és átalakítására 6000 
Ft kölcsönt vett fel a község. A bérleti díj fedezte az évi törlesztő rész összegét, így 
az üzlet szerencsés volt.26  

A következő vásárlás 1892-ben történt. A község 5000 Ft-ért megvette Gyengő 
Béla 327. szám alatti házát községháza céljára. 1913-ig ez az épület volt a községhá-
za. A vételár kifi zetéséhez a községi iskolaalap 5500 Ft-os összegéből vettek kölcsön. 
A tartozás kiegyenlítését segítette, hogy a Pestvidéki Törvényszékkel új szerződést 
kötöttek, mely szerint a volt községháza teljes egészében a járásbíróság használatá-
ba ment át. A megemelt bérleti díjból 10-15 évre volt tehető a vételár kigazdálko-
dása.27 Ezzel a község tulajdonában lévő épületek száma 4-re nőtt, megnövelve a 
községi vagyon értékét. A megvett épület azonban nem felelt meg a dinamikusan 
fejlődő község igényeinek és méltatlannak is bizonyult egy királyi látogatásokhoz 
szokott településhez. Ezért hamarosan felvetődött egy, a település rangjához méltó, 
impozáns, új községháza megépítése. 

Az új községháza építése már 1900-tól napirendre került. 1902-ben a község er-
re a célra 240 000 korona kölcsön felvételének engedélyezéséért folyamodik. A bü-
rokrácia útvesztőiben, mint korábban is láttuk, általában 10 év kellett, mire egy 
terv realizálódhatott. Most sem volt ez másként. Miután 1906-ban a saroképület 
leégett, egyértelművé vált, hogy ennek a helyére kerül az új községháza. A terve-
ket Jánosházy László készítette el, sok hibával, ami szintén késleltette az építkezés 
megkezdését. A módosítások, majd ezek ismételt elbírálása jelentősen megnövelte 
a várakozási időt. Hozzá kell tenni, hogy a felügyeleti hatóságok szőrszálhasogató 
magatartása is oka volt a késésnek. Ennek ellenére a kivitelezés közben is számos 
hibát kellett még korrigálni. Az  államépítészeti hivatal végül 1910 februárjában 
hagyta jóvá a terveket. Ezután lehetett kiírni a versenytárgyalást és a kivitelezési 
pályázatok és árajánlatok beérkezése után lehetett dönteni a kivitelező személyéről. 
Mindezek vitája az 1910. szeptember 29-én, majd október 1-jén tartott, rendkívüli 
képviselő-testületi üléseken kezdődött meg. 

A kiírt munkálatokra 10 pályázat érkezett, de ezek zöme csak részkivitelezésekre. 
Az épület teljes kivitelezésére három árajánlatot nyújtottak be. Persler Kálmán és 
Dinnyés János helyi építési vállalkozó ajánlata 278 550 koronás volt. Lizits Károly, 
Polacsek eperjesi vállalkozóval 288 302 koronáért vállalta volna a munkát. A  leg-
kedvezőbb ajánlatot egy ismeretlen vállalkozás, Maján János és társa nyújtotta be 
Kiskunhalasról. Maján ajánlata 260 778 korona volt. Praktikus okokból csak ez a há-
rom ajánlat jöhetett szóba. A pályázatokat egy kiküldött bizottság bírálta el Gesztesy 
Mihály főmérnök vezetésével. A bizottság, mint legkedvezőbbet, Maján János aján-

26 PML IV. 408/b. 941/1885.
27 PML IV. 408/ 22834/1893. 
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közgyűlésen, kemény kritikát mondott el a HÉV-ről. Felszólalása után a képvi-
selő-testület döntést hozott, hogy felszólítják a társaságot a bódé elbontására és 
egy tisztességes váróterem megépítésére. Különben a tákolmányt a község 8 napon 
belül lebontatja.23 A felszólítás hatására a cég megkezdte az előmunkálatokat, ám 
mivel éttermet is építtetett, most már ez volt a kifogás. Ne tegyen szert a társaság 
jövedelemre az ingyen kapott területen, hanem azért fi zessen a községnek. 

Már az eddigiekből is következett, hogy a községi bírók közül az 1906-tól a 
tisztséget betöltő, majd újraválasztott Ádám Ferenc tevékenysége volt eddig a leg-
kiemelkedőbb a község életében. Méltó társat talált Kiss Ferenc főjegyzőben és az 
új főszolgabíróban, Decsy Józsefb en. Pál Ferenc, a tehetséges, fi atal ügyvéd, aki 
az egyik helyi lap felelős szerkesztője és kiadója volt, Ádám Ferencet higgadtsága, 
emberszeretete, becsületessége, de 
elsősorban békességre való törekvése 
miatt tartotta jelentős személyiség-
nek.24 A  bíró, a főjegyző és a főszol-
gabíró elévülhetetlen érdemének 
tartotta Magyar Kázmér 1909-ben az 
új községi vágóhíd átadását.25 Az  új 
közvágóhíd megépítése régi adós-
sága volt a községnek. Előtte igen 
furcsa helyzet alakult ki, példátlanul 
magas húsárakkal. Ennek oka az volt, 
hogy az árakat az operett-előadások 
költségeivel terhelték meg. Nem is egyformán, mivel a helyi lakosok kg-onként 16 
fi llérrel, a nyaralók pedig 76 fi llérrel fi zettek többet 1 kg húsért. Egy évvel az új mé-
szárszék után, 1910-ben adták át a forgalomnak az új posta épületét. A postamester 
Lipcsey Ottó volt.  

Ádám Ferenc tevékenységéhez kötődik a település látképét máig meghatáro-
zó, két igen fontos középület, a járásbíróság és a községháza felépítése. Előtte még 
lezajlott egy kényszerszülte építkezés 
is. Miután a szolgabíróság épülete 
1906-ban leégett, újra kellett építeni. 
Az  építkezés 1907-ben kezdődött és 
1908-ban fejeződött be. 1885-ig két 
épület volt a község tulajdonában. 
Az egyik az akkori községháza, amely 
a mai Dózsa György út és Kossuth 
Lajos utca sarkán, nagyjából a mai 
könyvtár helyén állt. Az  épület egy 

23 Pál Ferenc: Bíróválasztás után. GH 1911. aug. 11. 1. 
24 Uo. 
25 Magyar Kázmér: Két aktuális kérdés. A községi mészárszék. A fürdő. GV 1909. aug. 1. 1-2. 

A szolgabíróság a Kossuth utcában, 1908

Petőfi  tér, a községháza épülete 1913-ig
Fotó: Erdélyi Mór
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nem jelentek meg. Közülük 8-an szavaztak a javaslat mellett és csak hárman ellene. 
Ez arra utal, hogy valóban volt korteskedés, de nem az ellenzék oldalán. Ha azt 
nézzük, hogy maga Rózsa István kérte Perslernek, mint érintettnek a tárgyalásról 
való kiküldését, és hogy Perslernek is köszönhető volt a Maján cégről nyert pozitív 
információ, akkor azt kell mondani, hogy igen korrekt döntés született. 

Az ügy kapcsán nem lehet elmenni a képviselők érdektelensége mellett. Október 
1-jén 19, október 4-én 24, október 18-án 32, majd a következő, november 25-i ülé-
sen 14 képviselő vett részt. A község életében a 14 fő, mondhatni, szokásos megje-
lenés volt, a 32 fő pedig már a rendkívüli érdeklődés kifejeződése volt. A november 
25-én tartott ülésen még mindig kútba eshetett volna az ügy a csekély megjelenés 
miatt. Ez volt a döntés utolsó felvonása. Maján a villanyszerelési és vízvezetéki mun-
kákat átengedte, de a bádogos munkákhoz ragaszkodott, mivel arra külön nem ér-
kezett szabályszerű pályázat. Ebből újabb vita kerekedett. Az a furcsa helyzet állt elő, 
hogy a megjelent képviselők közül nyolcan az ellenzők táborához tartoztak és csak 
hatan voltak a Majánt támogatók. A szerződés végleges jóváhagyását az mentette 
meg, hogy az ellentáborból nem szavazott Rózsa István és Bara Mihály, az igenlők 
közül pedig Polner Lajos. Végül Kiss Ferenc jegyző is szavazott, így alakult ki a 6-6-
os szavazati arány, melyet Ádám Ferenc bíró szavazata döntött el.28 

A döntés után kezdődhetett meg az építkezés. Az építkezési naplót 1911. április 
8-tól kezdték vezetni. Ettől kezdve az építési bizottság felügyelte és irányította a 
munkálatokat. A bizottság rendszeresen ülésezett, munkájában részt vett Gesztesy 
Mihály államépítészeti főmérnök, Winkler Miklós, az építészeti bizottság köz-
ségi szakértője és művezető mérnökként Dvoracsek József, aki a megbetegedett, 
majd elhunyt Jánosházy tervező mérnököt helyettesítette és Ádám Ferenc bíró, 
valamint Kiss Ferenc jegyző. Az építési bizottság tagjai voltak: Rosenfeld Sándor, 
Persler Kálmán, Nyiry Lajos, Rózsa István és Lizits Károly. Érdekességként emlí-
tendő, hogy a bizottság tagjai, Rosenfeld kivételével a Majánt ellenzők táborához 
tartoztak. Mindez végül nem kedvezett az építőnek és kedvezett a községnek. Ám 
azzal, hogy a bizottság mindenbe belekötött, jelentősen késleltette is az építkezést. 
Mindez egy példával érzékeltethető. A Maján által hozatott téglát a bizottság rossz 
minőségűnek ítélte május 4-én. Maján erre Jászberényből hozatott egy vagon téglát, 
ezt megvizsgálva a bizottság, szintén elutasította. Utána Maján péceli téglát rendelt, 
de ezt is csak mellékfalakba való beépítésre tartották alkalmasnak.

Jelentősen késleltette a kivitelezést, hogy Dvoracsek mérnöknek, a közben ta-
pasztalt hiányosságok miatt és praktikus okokból, sorozatos áttervezéseket kellett 
végrehajtania. Kiderült, hogy a telek nagyobb, ez a tény maga módosította az el-
képzeléseket, így az udvar mérete is nőtt. Oda további két bazárhelyiséget terveztek 
be. Az eredeti tervekkel szemben nem az udvarban helyezték el a pöcegödröket 
(alul is burkolt szennyvíztárolók), hanem az épületen kívül. Nem az udvarban 
ásattak kutakat, hanem a Váci út és a Ferenc József tér sarán fúrattak artézi kutat. 

28 PML V. 1044. C/B. 15/d. 1910.
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latát javasolta elfogadásra, azzal a kikötéssel, hogy a villanyvezetési munkákat a 
Ganz cég által tett, olcsóbb árajánlat szerint végezze el vagy ezt a munkát engedje 
át. Hasonló javaslatot tett a csatornázási és vízvezetéki munkákra is, itt a budapesti 
Neumann János tett kedvezőbb ajánlatot. Ezek az előterjesztésbe tett javaslatok nem 
képezték a vita tárgyát, Majánék elfogadták, hogy a fenti munkát nem ők végzik el. 

A vita október elsején arról bontakozott ki, hogy a Maján cég ismeretlen, nincs 
róla információ. Ezt Bezsilla István és Polner Lajos képviselte elsősorban. Polner 
odáig elment, hogy Majántól 50 000 korona biztosíték letételét követelte, erre Maján 
és társa kivonult a teremből. Gesztesy főmérnök hiába érvelt azzal, hogy mint szak-
értő, már több épületet vett át az országban, kifogástalanul, melyeket Maján épített, 
de ezzel a testületet nem győzte meg. Végül olyan határozat született, hogy a bíró, a 
főjegyző és a két kételkedő személy, Bezsilla és Polner szerezzen be bővebb informá-
ciót Majánról. Addig az ülést felfüggesztették, és október 4-re tűzték ki ismét. 

Az október 4-én megtartott rendkívüli közgyűlésen Kiss Ferenc főjegyző a leg-
jobb információkat terjesztette elő Majánról. Így semmi akadálya nem lehetett 
volna a döntésnek, ám helyette újabb vita vette kezdetét. Erre az adott okot, hogy 
Dinnyés és Persler pótajánlatot terjesztett be utólag. A vitában látszólag jogászok 
csaptak össze. Rosenfeld Sándor és Téchy Gyula járásbíró kérték az utólag érkezett 
javaslat elutasítását. Zachár Kálmán pedig a község érdekeire hivatkozva kérte a 
javaslat tárgyalását. A  Persler-pártiak nem értek el eredményt, de a döntést is-
mét elnapolták, azzal az indokkal, hogy a Maján-féle árajánlatban nem szerepel a 
beszerzések forrása. Az újabb közgyűlést október 18-án tartották meg. A főjegy-
ző nyomaték kedvéért ismerteti a kereskedelmi- és iparkamara állásfoglalását is, 
mely a lehető legjobb véleményt adta a Maján cégről. Ennek ellenére a vita ismét 
fellobbant Rosenfeld és Zachár között. Az előbbi oldalán Téchy mellett felszólalt 
Kaffk  a László és Nick Ede is. Zachár oldalán érvelt Rózsa István és Nyiry Lajos, 
már azért is, hogy a község saját vállalkozóit támogassa. A vita után, az ügy fon-
tosságára való tekintettel, névszerinti szavazás következett. 16 képviselő szavazott 
a Maján-féle javaslat elfogadására és 9 ellene. Többen nem szavaztak, köztük az 
érintettek, a bíró és a jegyző. 

A döntés számos tanulságot tartalmaz. Az egyik az, hogy a személyes érdekek 
fölé tudtak emelkedni a községi érdekek. Nem hagyható azonban fi gyelmen kívül 
Kaffk  a László megjegyzése sem, mely szerint a tárgyaláson nem a község érdekei 
voltak az elsődlegesek, hanem valóságos kortes beszédek hangzottak el. Ha meg-
nézzük az igennel szavazók listáját, akkor Rosenfeld mellett a község befolyásos sze-
mélyiségei közül Kaffk  a László, Nick Ede, Téchy Gyula, Bezsilla István, Podhorányi 
József, Gráf Éliás, Fenyő Mayer, Polner Lajos, Szentgáli Dániel és Teghze Lajos 
nevét találjuk, akikről tudjuk, hogy „kormánypártiak,” vagyis az akkori vezetés 
hívei voltak. A másik oldalon, a nemmel szavazók között találjuk az előbbiek poli-
tikai ellenfeleit, Zachár Kálmánt, Nyiry Lajost, Rózsa Istvánt, Teér Kálmánt, Bara 
Mihályt, Alberty Pált. Persler és Lizits nem szavazhatott. Mindezek jelzik, hogy itt 
korteskedés és politikai szembenállás is szerepet játszott. Mindezt megerősíti, hogy 
ezen a közgyűlésen olyan 11 képviselő is megjelent, akik a korábbi tárgyalásokon 
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kamatait fedezte volna. Lizits Károly elkészítette az építési költségvetést is. Ezt a 
július 24-én tartott közgyűlés el is fogadta. Dönteni kellett volna még a kölcsön 
felvételéről, de ezt a döntést határozatképtelenség miatt elnapolták.30 

A terv nem valósult meg, en-
nek okai nem ismertek. Az  ügy 
1909-ben került ismét terítékre. 
Ekkorra egyértelművé vált, hogy 
új székházat kell építeni. A  kisze-
melt helyszín, ahol meg is épült, a 
Váci úton lévő Weresmarthy-féle 
telek volt. A  községi közgyűlés 
1909-ben 6000 korona hozzájáru-
lást szavazott meg a telek megvé-
tele esetén, majd ezt az összeget 
1910-ben újabb 6000 koronával 
megtoldotta. A  főszolgabíró nem 
állt a javaslat mellé, mert a mellékelt véleményében annak adott hangot, hogy a 
község nem bírja ezt a megterhelést. A hír hallatán a községben feszült hangulat 
alakult ki, mivel az új épület megépítéséhez több kincstári telek is szóba jött. A leg-
erősebb érvek az állomás melletti kincstári telek mellett hangzottak el. Ezt támo-
gatták a járás községei is, mivel lakosaik számára ez lett volna a legpraktikusabban 
megközelíthető. A község a Váci úti üzletek forgalmát féltette a távoli elhelyezés 
miatt.31 A megye novemberi közgyűlése végül a községek és Gödöllő vitájában az 
utóbbi javára döntött.  

Az építési terv elkészülte után írták ki a versenytárgyalást. A beérkező áraján-
latokról a Pestvidéki Királyi Törvényszéknél döntöttek, 11 olyan árajánlat érkezett, 
amely a teljes felépítésre vonatkozott. Kimondottan helyi vállalkozók nem pályáz-
tak. Némi helyi vonatkozása volt Andó András, békéscsabai vállalkozó ajánlatának, 
aki Maján társa volt a községháza építésénél. Pályázott Maján János is, aki a köz-
ségháza építése idején, helyi irodát is nyitott Teér Kálmán házában. Társa Simon 
Károly besnyői építész volt.32 A kivitelező személyéről nincs forrás és arról sincs, 
hogy végül mennyibe került az épület. Annyit tudunk, hogy az épület átadása ké-
sett és a bíróság 1913. június elején kezdhette meg az átköltözést. Az új községháza 
és az új járásbíróság épületeinek átadásával két épület vált szabaddá. A községház-
ként addig használt épületet a gimnázium foglalta el, a volt járásbírósági épületbe 
pedig a járási adóhivatal és a pénzügyőrség költözött be. Mindkét épületet felújít-
tatta a község 1913-ban 4753 koronáért.

30 A járásbíróság elhelyezése. GV 1906. jún. 10. 2., 1906. jún. 24. 2. 
31 A bírósági építkezés a vármegyénél. GH 1910. nov. 7. 1-2. 
32 Maján és Simon ismeretsége ott kezdődött, hogy Simon 1911 júniusában fogadást kötött Majánnal, hogy 

kettőjük közül ki falaz fel szebben és gyorsabban egy köbméter falat. A nagy közönség előtti párbajt Maján 
nyerte meg. (Falaztak – a szabadkőművesek. GV 1911. júl. 23. 2.)

A mai bíróság épülete, 1913
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A bővizű kút, melynek vizét a kémiai 
intézet is bevizsgálta, kiváló ivóvizet 
adott és közfogyasztási célokat is 
szolgált. Az  épület egy 3000 literes 
víztartálya helyett kettőt építettek 
be. A  2 lóerős villanymotor helyett 
4,2 lóerőset állítottak be. A  további 
változtatások közé tartozott, hogy 
az épület földszintjén lévő üzlethe-
lyiségek belmagasságát 3,5 m-ről 4 
méterre emelték, az épületet műkő 
lábazattal látták el. A díszterem ablakai köré csiszolt műkő keret készült, a külső 
habarcs vakolat helyett cement vakolást alkalmaztak. Végül az emeleten egy kávé-
zó kiépítésére is sor került menet közben, mely a kivitelezőt a vasbeton gerendák 
átméretezésére kényszeríttette.  

Az épületnek 1912. július 1-ig kellett volna elkészülnie, de a fenti okok miatt 
csak augusztus 20-ra készült el. A késés miatt a kivitelezőre, bár az nem az ő hibá-
jából történt, 1000 korona kötbért vetettek ki. A költségek is megemelkedtek, a ter-
vezett 241 793 korona helyett 279 486 koronába került. Szeptemberben kezdődött 
meg az épület műszaki átvétele, Pischinger Gyula kir. műszaki tanácsos vezetésével, 
aki időközben az építési bizottság ülésein is gyakran megjelent. A  felülvizsgála-
ti jegyzőkönyv, melyet Kiss Ferenc jegyző, Ádám Ferenc bíró, Pischinger, Gyula, 
Gesztesy Mihály, Winkler Miklós, Dvoracsek József és az építési bizottság nevében 
Rózsa István írtak alá, 1913. január 25-én keltezett. Ebben megállapították, hogy a 
kivitelezők „a szerződési határozmányoknak és a költségvetésben foglalt előírások-
nak megfelelően teljesítettek, jó anyagok és jó munka felhasználásával szakszerűen 
és a műszaki követelményeknek megfelelően, helyesen készítettek.” 29 Az üzlethe-
lyiségek elfoglalása már 1912 őszén megtörtént. A legnagyobb üzlet bérletét, Rózsa 
István leleményessége révén a Hangya kapta meg. 1913. február 2-án itt tartotta 
hagyományos farsangi bálját a Polgári Kör. 

Hasonlóan hosszú vajúdás után épült meg a község másik középülete, a járás-
bíróság székháza. A volt községháza egész épülete a bíróság használatába került, 
de ennek ellenére a 20. század elejére már így is szűkösnek bizonyult. Többször 
napirendre került az épület bővítése. 1901-ben 24 000 korona kölcsön felvételét 
kérelmezi a község. Az események 1906-ban gyorsultak föl. A község ajánlatott tett, 
hogy 44 000 korona kölcsön felvételével kibővíti az épületet és új helyiségeket épít a 
volt jegyzői lak helyén. A tervet az igazságügyi miniszter elfogadta és kérte a járás-
bíróság vezetőjét az új szerződés megkötésére. Az ajánlat szerint 25 éves szerződést 
kötöttek volna a községgel, azzal a feltétellel, hogy az éves bérleti díj nem lehet több, 
mint a felveendő kölcsön 5 %-a. Ezzel a minisztérium tulajdonképpen a kölcsön 

29 PML V. 1044. C/B. 15/d. 1913.

Községháza, 1912
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Ezt az állítást támasztja alá, hogy a pesti-eperjesi gyorskocsi járat lóváltó ál-
lomást rendezett be félúton Gödöllőn, Kerepes és Bag között. Petőfi  Sándor 1845 
tavaszán a Felvidékre utazott ezzel a gyorskocsival, április l-jén bejegyezte napló-
jába: „Gödöllőn lovat váltánk és reggelizénk.”4

A gödöllői uradalmi postára nézve fontos adat származik 1851-ből, mely 
szerint „Út. postája Kerepes, de az uradalom helyben is tart fi ók-postát.”5 Ezek-
ben az években a betegeskedő Sina György apa (meghalt 1856-ban Bécsben) 
helyett a fi a, Sina Simon intézte az ügyeket. Sina 1852. október 7-i dátummal 
levelet küldött Székesfehérvárra, melynek borítóján piros irónnal „Sambach” 
kézírásos név látható. Sambach 1855-től kincstári postamester, névbélyegzőt csi-
náltatott, melyet 1867-ig sűrűn használt. Még egy 1853. március 3-án indított 
levélen is az olvasható: „Kerepesen által Gödöllőn.” Vagyis még ekkor sincs pos-
tahivatal a mezővárosban.6

A császári és királyi, valamint postamesteri hivatal és 
bélyegzői 1855–1945 között
Valószínűleg 1855-ben szervezték meg a gödöllői császári és királyi postahivatalt. 
Egykörös, háromsoros, osztrák típusú bélyegzőjének lenyomatait 1856. augusztus 
14-től fogva ismerjük sorozatban. Úgy látszik, hogy Sambach János az uradalmi 
postaszervezetből átkerült a császári és királyi postához postamesternek, melyben 
1867-ig meg is maradt.7

Úgy véljük, hogy az állami postahivatal felállítása, ha nem is azonnal, de kivál-
totta az uradalmi postahivatal működését. Ugyanis Sina Simon leveleit most már az 
állami postahivatal is továbbította 1855-től kezdve. Sina Simon földesúr levelei jól 
elkülönülnek a postai forgalomban, hiszen azokon névbélyegzője lenyomata látható.8

A következő fontos adat Bauer Antal, besnyői hegybíró örökségének ügyével 
kapcsolatban maradt fenn. A Gödöllői Járásbíróság 1860. február 16-án tárgyalta 
a hagyatékot, ekkor szerepel az örökösök sorában Bauer Pál, aki császári és királyi 

„postakezelő.” Az apjától a császári katonaság által 1849-ben rekvirált puskát 1861. 
május 15-én kapta vissza örökségképpen. A nyugtát mint „posta kiadó” írta alá.9

Itt említjük meg, hogy 1867. május 19-én indult meg a Pest-Hatvan stb. „északi 
vasút,” amelyik hordta a postát is, megszüntetve ekkor a „szekér postát.” Egy 1877-

4 G. MERVA M. 2007. 50. p.
5 ASZTALOS I. 1982. 80. p.
6 GVM Levéltár. A volt Grassalkovich uradalom ügyészének, Bartal Jánosnak vegyes iratai 1848–1869. 6/e. és 

Grassalkovich uradalom iratai 11. doboz.
7 GVM Grassalkovich uradalom iratai 5. doboz és MBM II. 314, 369. p.
8 Uo. 10. doboz.
9 Uo. 11. doboz.
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5 ASZTALOS I. 1982. 80. p.
6 GVM Levéltár. A volt Grassalkovich uradalom ügyészének, Bartal Jánosnak vegyes iratai 1848–1869. 6/e. és 

Grassalkovich uradalom iratai 11. doboz.
7 GVM Grassalkovich uradalom iratai 5. doboz és MBM II. 314, 369. p.
8 Uo. 10. doboz.
9 Uo. 11. doboz.

és bélyegzői 1855–1945 között

POSTATÖRTÉNET 

A kommunikáció jelentőségének felismerése a 20. században ment végbe. Egy sor 
tudomány született ennek jegyében, közte a postatörténet, mely több ágra oszlik: 
fi latélia, hírközlés, hírszerzés és továbbítás stb. Ezek és még más résztudományok 
a történettudomány segédtudományai, miként a címertan, pecséttan, zászlótan és 
egyebek. A postatörténet szorosan összefügg a legújabb kori civilizációkkal. Gö-
döllő története is bizonyítja ezt. A község, mezőváros, város kiemelkedő sorsa a 
18–20. században jelentős és szerteágazó postatörténettel párosult. Ebben a fejezet-
ben dióhéjban ezt mutatjuk be.

A postaút és az uradalmi posta

A Rákosi postautat újjászervezték az 1739–1740-es pestisjárvány után.1 Ezen felül 
kedvező változások mentek végbe a Grassalkovichok gödöllői uradalmának kivi-
rágzása idején. Gödöllő felemelkedésének jelentős állomása volt, hogy 1763-ban 
mezővárosi rangot nyert, nyilván belső fejlődésének és Grassalkovich I. Antal köz-
reműködésének következtében.

A gödöllői uradalom kiteljesedése felé tett lépésnek fogható fel, hogy Gras-
salkovich I. Antal az aszódi postaállomást a Podmaniczky birtokról 1769-ben át-
helyeztette Bagra, a saját birtokára.2 Így azután a Kerepes-Bag-Hatvan vonalon a 
postaút mindenhol Grassalkovich-földön haladt, de Gödöllőn mégsem létesült 
postaállomás. A 18–19. századi országleírások ezt nyilván említenék, ha lett volna. 
Még 1833-ban is csak annyit jegyeznek meg, hogy Gödöllő „a Pest-Kassai posta-
úton” fekszik.3 Ezt a helyzetet csak azzal magyarázhatjuk, hogy az uradalom postája 
Gödöllőn alkalmasint a mezőváros népének nem túl gyakori postáját is továbbította.

Meg kell említeni, hogy 1750. október 15-én megindult az országban az uta-
sokat is szállító kocsiposta (delizsánsz) forgalom, melynek egyik útvonala Pest-
Kerepes-Bag-Hatvan volt. Nyilvánvaló, hogy ez a szervezet megkönnyítette a 
fővárosból a Gödöllő re utazást. Egészen 1888-ig működött, ekkor megszűnt, te-
kintettel a kiépült vasúti közlekedésre.

Fel kell tételeznünk, hogy a Grassalkovichok által fenntartott földesúri magán 
postaszervezet az uradalomban a Sinák alatt is folytatta működését. Tekintettel a 
hely jelentőségére, a Pest-Kerepes-Bag postajárat anélkül, hogy Gödöllőn állomás 
létesült volna, le is adhatott, fel is vehetett küldeményeket.

1 HORVÁTH L. 1998–1999. 19–20., 11. pp. és 24–25. pp.
2 HORVÁTH L. 2005. 18–20. pp.
3 ASZTALOS I. 1982. 43. p.
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taloknak nevezték. Gödöllő postahivatala, távíró- és távbeszélő állomása 1908-as 
adat szerint már nem kincstári, hanem postamesteri volt.15

A gödöllői postát ebben az állapotában érte az I. világháború kitörése és az, ami 
utána jött. Az M. KIR. POSTA ÉS TÁVIRDA – HIVATAL GÖDÖLLŐ szövegű 
fektetett ovális hivatali bélyegzőjének 1919. május 17-i lenyomatán láthatjuk, hogy 
a KIR. rövidítést valamilyen módon eltávolították és a „forradalmi” helyzetnek 
megfelelően úgy használták. A gödöllői munkástanács a postahivatal ellenőrzé-
sével megbízta Jámbor Sándort, mert a direktórium címére érkező egyik táviratot 
félreérthető módon vették és ezzel a tettel a szabotázs gyanújába estek a postán. 
Ugyanakkor a munkástanács elrendelte, hogy a postások vasárnap is vigyék ki az 
elő�zetőknek a Népszavát és a Vörös Újságot.16

A két forradalom lezajlása után visszatért a postabélyegzőkben is az M. KIR. 
rövidítés. A megnövekedett népesség postaforgalmára való tekintettel Gödöllő-
Alvégen �ókposta nyílt 1924-ben, amelynek bélyegzője 1958-ig volt használatban.17

A gödöllői hely-kelet bélyegzők rendszere 1855–1945

Gödöllő Postahivatal
1855–1882  „egykörös, háromsoros” osztrák típus
1882–1893  „egykörös” magyar típusú
1886–1924   ––––––––––– ı ı –––––––––––
1892–1924   ––––––––––– ı ı –––––––––––
1924–1936   ––––––––––– ı ı –––––––––––
1898–1933  „koronás vonalkázott pántos” körbélyegző
1907–1929–1944   –––––––––––––––––– ı ı ––––––––––––––––––
1912–1929   –––––––––––––––––– ı ı ––––––––––––––––––
1923–1954   –––––––––––––––––– ı ı ––––––––––––––––––
1929–1954  „koronás vonalkázás nélküli pántos” körbélyegző
1942–1958   ––––––––––––––––––––– ı ı –––––––––––––––––––––

Gödöllő-Alvég Postahivatal
1928–1958 „koronás vonalkázás nélküli pántos” körbélyegző

Gödöllő Udvar Postahivatala
1868–1918 „egykörös háromsoros” osztrák típus

15 BOROVSZKY S. 1911. II. 184. p. – Lipcsey Ottó (1833–1903. jún. 8.) ev. m. kir. postamester 
Gödöllőn hunyt el. Hegedüs László: Gödöllő útjai, vasútjai. Kézirat. 1999. GVM A 99.68.1. passim.
16 PML, Gödöllői Járás Direktóriumának ir. 3548/1919., Munk. Alm. 26. és 33. p. valamint HORVÁTH L. 1939. 

119 és 275. p.
17 MBM VI. 252, 316, 370, 390, 414. és 432. p.
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ben készült országleírás szerint Gödöllőn „Keresztülmegy rajta a Pest-Kassai álla-
mút, alatta a magyar északi államvasút; van vasút, posta és vasúti távirdaállomása.”10

A már említett, 1855-től forgalomban lévő egykörös betétszámos körbélyegző 
feladóvevényeken feltűnik még 1869. január 17-én és az 1870-es években is. Mivel 
az osztrákot felváltó magyar postaigazgatást 1867. május 1-jétől számítjuk, ezért 
ezt túlélő bélyegzőnek tekintjük. Túlélésének valószínű határa 1882, mivel ekkortól 
ismerünk egy újfajta gödöllői bélyegzőt.

Ennek az egykörös, nap és hónap feltüntetésű hely-keletbélyegzőnek ismerjük 
egy 1876. március 8-i lenyomatát, amelynek nap és hónap száma közül hiányzik a 
vízszintes választó vonalka. Talán az uralkodó nyári rezidenciája, I. Ferenc József 
és Erzsébet királyné olykori jelenléte Gödöllőn belejátszott, hogy sokáig nem cse-
rélték le az „osztrák” gondolkodású (nap, hó, év) postabélyegzőt. A „magyar” gon-
dolkodás szerinti bélyegzőnek már 1867. május 1-jétől kezdve hivatalosan helye 
volt, ám Gödöllő postahivatalában az csak 1882. október 17-én került forgalomba. 

Belkezelési bélyegző az a helybélyegző, melynek lenyomatait 1858-tól ismerjük. 
Szövege GEDELLŐ, mely név fektetett, lekerekített sarkú téglalap keretben foglal he-
lyet. Mérete 9 x 29 mm. Ennek általunk ismert utolsó előfordulása 1867. március 19. 
Az osztrák-magyar kiegyezési tárgyalások a végéhez közelednek, I. Ferenc József 
osztrák császárt és feleségét, Erzsébet császárnét 1867. június 8-án Magyarország 
és társországai királyává és királynéjává koronázták Pest-Budán.

A királyi pár 1867. szeptember 21-én érkezett Gödöllőre a koronázási ajándé-
kot képező Grassalkovich-kastélyba.12 Sambach postamester ezekben a napokban 
az említett keretes postabélyegzőről eltávolította a keretet (kartus), és úgy használ-
ta tovább. Talán ezzel akarta kifejezni, hogy új korszak kezdődött. Az átalakított 
GEDELLŐ helybélyegző lenyomatait feladóvevényekről ismerjük az 1867. október 
31-december 26. közötti időből.13

Gödöllő községi postahivatala 1896-os adat szerint a szolgabírói hivatal épüle-
tében működött. Ha szemben álltunk volna akkor a református templommal, jobb 
felé következett a református iskola, azután 39. szám alatt a gödöllői járás szolgabí-
rói hivatala a postahivatallal együtt és az Erzsébet Szálloda.14

A kincstári postahivatalokat 1877-től a kisebb helyeken a postamesterek kibé-

10 ASZTALOS I. 1982. 101. p.
11 MBM VI. 103. p.
12 HELTAI M. 101. p. és SZABÓ M. 2002. 20. p.
13 A GEDELLŐ keretes, keret nélküli és Sambach névbélyegzőre nem találtam irodalmat. – GVM Grassalkovich 

uradalom iratai 9. doboz.
14 RIPKA F. 1896. 167–168. pp.
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Maga a gödöllői királyi udvar is osztrák bélyegzőt használt 1868-tól fogva. További 
forgalomba vett bélyegzők Gödöllőn 1882–1898, 1886–1924 és 1892–1924 között 
voltak használatban.11

relhették és ennek megfelelően ezeket nem kincstárinak, hanem postamesteri hiva-



Cserkész Jamboree és Pax Ting

Gödöllőn 1933. augusztus 1–16. között rendezték meg a IV. Cserkész Jamboree-t, 
melynek alkalmából a Posta 1933. július 10-én bocsátotta ki az 5 címletből álló 

„Cserkész” bélyegsorozatot. Valamennyi értékén ugyanaz az ábra, a hármas ha-
lomból kiágazó kettőskereszt előtt balra szökellő csodaszarvas látható. Tervezte 
Légrády Sándor, a magyar nemzeti bélyegművészet kiemelkedő alakja.21

A gödöllői cserkésztábor területén működő postahivatalok GÖDÖLLŐ IV. 
JAMBOREE köriratú és „a-m” megkülönböztető betűjelű alkalmi bélyegzőket hasz-
náltak. A légiposta küldeményeket még ezeken kívül négyféle speciális bélyegzővel 
is ellátták. Ezekből kettőn repülő és csodaszarvas, kettőn cserkészliliom látható.22

A világ 53 nemzetének fi ai vettek részt a gödöllői világtalálkozón. A IV. altábor 
16-os számú csapattáborában a hazánkban élő menekült orosz-ruszin szülők gyer-
mekei foglaltak helyet. Táboruk közepén vallási kegytárgy állt, egy bizánci stílusú 
szentkép, azaz ikon. Ehhez a cserkész csapathoz köthető az az eddig csak egy pél-
dányban ismert levelezőlap, melyen a csodaszarvas jobbra, azaz kelet felé szökell. 
Szövege cirillel: Dzsembori 1933 Gedele-Vengria.23

A gödöllői első cserkészleány világtáborozást 1939-ben rendezték meg, közis-
mert nevén ez volt a Pax Ting (Béke Gyűlés). A Posta erre az alkalomra 1939. július 
20-án 4 értékből álló, különböző ábrájú bélyegsort hozott forgalomba, ugyancsak 
Légrády Sándor tervezésében. Júliustól augusztusig a tábor területén postahivatal 
működött, amelyik I. Pax Ting Gödöllő köriratú, egy jel nélküli és 6 A-F betűjelű 
alkalmi bélyegzőt használt a megadott időszakban.

A gödöllői Jamboree-nak és a Pax Tingnak gazdag fi latéliai utóélete van az-
óta is. A Magyar Veterán Cserkészek Teleki Pál Társasága 1963. július 21-én alkal-
mi bélyegzővel és képes borítékkal emlékezett meg Buenos Aires-ben a gödöllői 
Jamborre-ról. A képen a gödöllői tábor fából ácsolt bejárata szemlélhető.

Hazánkban a 60. évforduló alkalmából csak egy díjjegyes levelezőlapot bo-
csátott ki a Posta, melyen cserkészsátraktól körülvéve a Grassalkovich-kastély fő-
homlokzata díszeleg. Szökellő szarvassal egy alkalmi bélyegző is készült, melynek 
szövegében Gödöllő neve is előfordul.

Összefoglalva, mint látjuk, Gödöllő egy fontos Kárpát-medencei postaút men-
tén fekszik, de kezdetben saját postaállomása nincs. Ebben az időszakban uradalmi 
postát tart fenn a Grassalkovich-, majd Sina nagybirtok. Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc leverése után létesült a településen az első császári és királyi 
postaállomás, mely a 20. század elején bérbevett, úgynevezett postamesteri állo-
másként funkcionált.

21 BOKODY J. 2008/2. 14. p.
22 BOKODY J. 2008/3. 12–13. pp. és első belső borító.
23 SURÁNYI B. 2005/4. 19. p.
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A királyi udvar postája

A létesítésére, megnyitására vonatkozó rendelet, irat eddig még nem került elő. Legelső 
nyoma a Földmívelés Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 1870. évi költségveté-
se és zárszámadása mellett lévő, újonnan nyitott postahivatalokat összefoglaló 1867., 
1868., 1869. évi jegyzékben található. Eszerint 1868-ban kezdte meg működését.18 
A kincstári postahivatalok között említik 1908 körül: „Gödöllő-udvar csak távíró-
hivatal és időlegesen működik.”19

Legelső postabélyegzője körirata GÖDÖLLŐ UDVAR 
és lenyomatának dátuma: 21/2 68, azaz 1868. február 21. Ez 
a bélyegző mindenképpen a levélforgalomban használatos 
hely-keletbélyegzők típusába tartozik. Tehát a megnyitáskor 
nyilvánvalóan teljeskörű postai szolgáltatást végző posta-
helynek szánták. Valószínűleg később szűkült le a tevékeny-
sége a távirat területére.

Helye nyilván a Grassalkovich-kastélyban volt. Műkö-
dését ahhoz kötötte, hogy a király, illetve a királyné, vagy 
mindketten Gödöllőn tartózkodtak-e.

Ebből az időből egy postás legenda is fennmaradt. „A 
király (…) kétlovas hintón ment vadászni Szentjakabra, s a 
fogattal éppen szembe jött a postás az ő hivatalos kordéján. 
Az atyafi  áthatva hivatása méltóságától szörnyű tülkölést vitt 
véghez, hogy térjen ki az úri fogat. Már majdnem egymás-
nak hajtottak, s végre is az udvari fogatnak kellett kitérnie.

A király megállította az önérzetes parasztot, s szelíden kérdezte tőle:
Hát miért nem tért ki maga? – Azért mert a magyar királyi posta senki ember 

fi ának se tér ki! – hangzott a büszke felelet. – Igen jól van! – válaszolta moso-
lyogva az uralkodó, s egy királyi ’virgóniá’-val jutalmazta meg a derék postást.” (A 
virgónia jelentése „szűz”, azaz még megkezdetlen szivar, esetleg Virginiából /USA/ 
való híres szivar.)

A Monarchia közös hadserege természetesen évente hadgyakorlatokat tartott. 
Az 1889-ben Nagyszeben és Medgyes, továbbá Kisbér és Pápa vidékén meg-
tartott hadgyakorlatokon, végül a Gödöllő és Budapest között véghezvitt 
zárógyakorlatokon tábori postaállomások is működtek. Így ebben az évben Gö-
döllőn is. A gödöllői zárógyakorlaton I. Ferenc József személyesen vett részt, ezért 
ezt Császár-gyakorlatnak (Kaiser-manőver) nevezték. Gödöllő postatörténetéhez 
ez is hozzátartozik.20

18 SIPOS Jné 1986. 5. p.
19 BOROVSZKY S. 1911. II. 184. p.
20 LÁBADI K. 2005. és FEHÉR E. 1980. 5. p.

A királyi udvar
 „osztrák” dátumú,
 nap, hónap és év 
(21. febr. 1868) 

rendszerű 
postabélyegzője.
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Az 1855-ben használatba vett egykörös, nap és hónap feltüntetésű
hely-keletbélyegző lenyomata feladási vevényen 1868. november 11-én.

Aufgabs=Recepisse Gödöllő-Pest 1858. október 28. GEDELLŐ vonalkeretes helybélyegzővel
és Sambach postamester névbélyegzőjével.

Az I. PAX TING jelzőbetű nélküli hely-kelet bélyegzője.
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Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után a királyi pár nyári rezidenciaként 
vette igénybe a Grassalkovich-kastélyt, melyben 1868-tól úgynevezett udvari posta 
működött ideiglenesen, amikor a felségek valamelyike itt tartózkodott. Az udvari 
posta teljes körű szolgáltatása a 20. század elejére a távírószolgálatra korlátozódott. 
Egy 1889-ben lefolytatott császári hadgyakorlat idején tábori posta is működött 
Gödöllő területén.

A megnövekedett postaforgalom indokolttá tette egy újabb postahely felállítá-
sát az Alvégen 1924-ben. A Cserkész Jamboree (1933) és a Pax Ting (1939) idejére 
Gödöllőre szervezett magyar királyi posta pedig küldeményei útján az egész világ-
gal megismertette a Gödöllő nevet.

A Jamboree és a Pax Ting 
egy-egy bélyegzője.

A Jamboree csatlakozó légipostajáratának 
(Budapest–Gödöllő és vissza) bélyegzői.
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ
ÉS A KÁROLYI-ÉRA 

Miután 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trón-
örököst, július 28-án a monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel kezdetét vette 
az I. világháború. Virágdíszbe öltöztetett vonatokon, örömittas katonák indultak a 
frontra. Az ország lakosságának a zöme mámorosan ünnepelt, mintha 1848–1849 
tért volna vissza. A  lakosság kivonult az állomásokra, hogy az ott megálló vona-
tokon utazó katonákat ünnepelje és azokat minden földi jóval ellássa. Gödöllőn 
is úrrá lett az ünnepi hangulat, az állomáson hatalmas tömeg várta az áthaladó 
vonatokat, ünnepelték az itteni hadba vonulókat. A szegényebb sorsú behívottak 
hozzátartozói számára lelkes gyűjtéseket szerveztek. Számukra a községi óvodával 
együttműködve népkonyhát állítottak fel. Nagy lelkesedéssel indult meg a hadiköl-
csönök jegyzése. A község 10 000 koronát jegyzett. A magánosok jegyzése elérte 
a 400 000 koronát.1 A lelkesedésért sokan, kik pénzük zömét feltették, keserűen 
megfi zettek, mivel később pénzük elveszett. 

A hosszú békeidőszak eltompította az emberek józan gondolkodását, fogalmuk 
sem volt a modern háború borzalmairól. A kijózanodás csak lassan indult meg. 
A monarchia augusztus 12–23. között csatát vesztett a Drina mentén. A vonatok 
sebesülteket szállítottak. Augusztus 30-án királyi rendeletre a kastélyba hadikórhá-
zat rendeztek be 40 tiszt és 60 közkatona számára. A költségeket az udvar fedezte. 
A kórházat Szegedy Maszák Mihály, királyi tanácsos irányította, de közreműködött 
Teghze Lajos palotaorvos is. Az ápolást a Szent Vince rend apácái végezték. A kór-
házban elhunyt katonákat nagy pompával temették el. A vonatokon is haltak meg 
sebesültek, akiket az itteni állomáson tettek le és itt temettek el. Érkeztek hírek gö-
döllői sebesültekről is. Szeptember 27-én ad hírt a sajtó ifj . Kilián Frigyes sebesü-
léséről. Október 4-én tudósítanak Som István tűzoltó hősi haláláról, majd Németh 
János cipészéről, Pogáts Ferenc erdőőrről és Berze György földműveséről. Különö-
sen az orosz front megnyitása után váltak mindennapossá a helyi bevonultak se-
besüléseiről és hősi halálukról szóló hírek. A legnagyobb visszhangot Szabó István 
fi atal orvos hősi halála váltotta ki. Akciót is indítottak hamvainak hazahozatala 
érdekében. A  harcokkal párhuzamosan érkeztek a menekültek és a hadifoglyok 

1 PML IV. 408. u. 1914.
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A Buenos Aires-i Magyar Öregcserkész Teleki Pál Csapat emlékborítékja 
a gödöllői Jamboree 30. évfordulója alkalmából, a gödöllői tábor főbejáratának rajzával

Az I. PAX TING D jelzőbetűs hely-keletbélyegzője.
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lett volna szükségük. 1917-ben Héderváry Lehel képviselő közbenjárására kapott 
a község kenyérlisztet. 1918 nyarára hasonló helyzet állt elő. „Óriási az elkeseredés 
és megbotránkozás ama gondatlanság felett, amellyel a lakosság élelmezése körül 
eljárnak” 4 – írta a helyi újság. A közellátás feladata volt, hogy a községbe szinte 
alkalomszerűen érkező élelmiszer, iparcikk, tüzelő szállítmányokat rászorultsági 
alapon kiossza. Ennek az eszköze volt a jegyrendszer bevezetése. 

Első lépés volt a jegyigénylés. Egy-egy termék érkezésének híre eljutott a lakos-
sághoz, ám arra többnyire hónapokat kellett várni. 1917 nyarán sajt, vaj és szappan 
érkezését várta a lakosság. Végül a hónapokig várt szappan is megérkezett. Az elöl-
járóság ezután kereskedőt keresett, aki az árusítást vállalja, és ezután kerülhetett 
sor a jegyek kiosztására. A kiosztások „rémes tolongást és förtelmes jeleneteket” 
idéztek elő. Utána következett mindez a kereskedőnél, a jegyek beváltásakor, mert 
nem voltak biztosak abban, hogy mindenkinek jut.5 Az 1918-ra kialakult helyzetet 
jellemzik az alispáni mutatókönyv akkori bejegyzései: Cérna kiutalás és szétosztás, 
facipők vásárlása, vászon- és selyemcipők kiosztása. A ruhaneműek kiosztásával 
külön bizottság foglalkozott, ez volt a Népruhászati Bizottság. E rövid tárgyszerű 
felsorolás jól érzékelteti, hogy országosan és helyben is a lakosság zöme, különö-
sen a szegényebb sorsúak, miért álltak a forradalmak mellé és miért erősödött föl 
bennük az országot háborúba vivő „urak” elleni gyűlöletük. Pedig még 4 éve ők is 
a háborúért lelkesedtek és sokan sajnálták, 
hogy nem tarthatnak társaikkal. 

Az illúziók eltűntek, de a királyi család 
irányában megmaradtak. Ferenc József ha-
lála után IV. Károlyt 1916. december 30-án 
a budapesti Mátyás templomban királlyá 
koronázták, először a magyar himnusz el-
éneklésével. Feleségét, Zitát is magyar ki-
rálynévá koronázták. IV. Károly először 
1917. augusztus 20-án, Szent István napján 
látogatott Gödöllőre. A király két évvel ko-
rábban, akkor már mint a trón várományo-
sa, járt Gödöllőn fi atal feleségével. A király 
automobilon érkezett, katonai egyenru-
hában, cigarettázva és inkább egy dzsentri 
katonatisztre hasonlított, mint egy méltó-
ságteljes uralkodóra. Nem volt szükség az 
állomási, Ferenc József idejéből megszokott 
díszes fogadtatásra. Az  út mentén sorfalat 
álló, lelkes üdvözlésbe kitörő tömeg felé 
jobbra-balra történő szalutálással válaszolt. 

4 Kenyér mizériák. GV 1917. aug. 26. 1.
5 Uo.

IV. Károly és családja
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is a megyébe. Augusztusban 80 szerb menekültet, akik magyar alattvalók voltak 
és nem mehettek haza, helyeztek el a koronauradalomban.2 Az uradalomban ha-
difoglyokat is dolgoztattak és a méhészeti gazdaságban kaptak élelmet. 1916-ban 
8707 erdélyi menekültet helyeztek el a járás községeiben, a forrás a Gödöllőre he-
lyezettekről nem tesz említést.3 

Magyarország nem vált hadszíntérré a háború idején, ám mint hátországra is 
egyre súlyosabb terhek nehezedtek. Ezek minden réteget érintettek. A parasztságot 
jelentős igaerő veszteség érte a lovak hadi célra történő igénybe vétele során. 1915-
ben megkezdődött a mezőgazdasági termények nyilvántartásba vétele. Ez érintette 
a gabonát, a kukoricát és a burgonyát. Rekviráló bizottságokat állítottak fel és meg-
kezdődtek, majd rendszeressé váltak a rekvirálások. Az 1916. év végén új rekvirá-
lást rendelnek el, mivel az eredeti nem érte el a célját. A megyére 260 000 q gabona 
begyűjtését vetették ki. A kialakult helyzetből következően rejtegetések, üzérkedé-
sek, megfi zethetetlen árak következtek. Már 1915-ben ellátási zavarok jelentkeztek. 
A hatóságok munkáját, egészen az alispánig egyre inkább az üzérkedés megféke-
zése, a közellátás biztosítása tette ki. A spekulációnak az árak maximálásával pró-
bálták elejét venni. Jellemzően már ebben az évben maximálják – ez megmutatja a 
kialakult helyzetet – a kukoricaliszt és a korpa árát is. 

Az állapotok fokozatos romlását jelzik az alispáni tárgymutató könyvek be-
jegyzései. 1916.: Fémtárgyak összeírása, ólomtárgyak összeírása, gyanta összeírá-
sa, fémtárgyak beszolgáltatása, zsák és zsákkészletek bejelentése, ón és óntárgyak 
igénybe vétele, réz- és nikkeltárgyak igénybe vétele, gyapjúkészletek igénybe vétele, 
szeszfőző üstök beszállítása, háztartási fémtárgyak beszolgáltatása, nyers és kész 
bőrök bejelentése, makktermés zár alá helyezése stb. 1917-ben tovább romlanak az 
állapotok. A hadi üzemek kivételével leszerelik és igénybe veszik a gyárak és üze-
mek fémtárgyait. Elrendelték a háztartásokban lévő faggyú és nyúlbőrök beszolgál-
tatását is. Minden élelmiszert stratégiai, hadi terménynek nyilvánítottak, ami azt 
jelentette, hogy ezek piaci forgalma megszűnt. A gabona, liszt, burgonya, a borsó, 
lencse, mák, répa, káposzta, köles, sajt és tojás stb. mellett hadi terménynek minő-
sült a szilva is, ugyanis fontos hadi élelmezési termék volt a lekvár. 1918-ban már 
a szalma is stratégia terméknek minősült, elrendelték a kiviteli tilalmát. Be kellett 
jelenteni már a lucernamag készleteket is. A sorozatos és könyörtelen rekvirálások 
után is termelni kellett, ezért rendszeressé váltak a vetőmag kiosztások. A kiosz-
tások a vetésterület nagysága szerint történtek. Jellemzően ez még a kendermagot 
is érintette. Ilyen körülmények mellett a legnagyobb gondot jelentette a közellátás 
biztosítása. 

A szabadforgalmú termékeknél, ilyen volt például a tej, az ármaximálásokat 
nem tudták betartatni. Hentesárukhoz nem juthatott a lakosság. Ami ennél is bor-
zalmasabb volt, hogy a rendszeres kenyér-szükségletet és kenyérlisztet sem tudták 
biztosítani. Ekkor ugyanis a családok maguk sütötték a kenyeret és ehhez lisztre 

2 Szerb munkások Gödöllőn. GV 1914. aug. 9. 3.
3 PML IV. 408/u. 1916.
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családdal érkezett annak teljes udvartartása is, 300 fővel. A  király négy napot 
töltött a kastélyban és 27-én este ismét Bécsbe utazott. A háború elvesztése ekkor 
már tény volt, és a Monarchia gyakorlatilag már felbomlott.9 Forradalmi hangu-
lat volt Budapesten és Bécsben is, ugyanakkor mind az uralkodóra, mind a poli-
tikai elitre a teljes tanácstalanság és az azonnali cselekvés hiánya volt a jellemző. 
A konzervatív körök nem akarták tudomásul venni a történteket, bíztak a wilsoni 
14 pontban, az Antantban és a monarchia megmenthetőségében. Maga a király is, 
aki elsősorban trónja megmentésével volt elfoglalva, ezekben az erőkben bízott. 
Október 24-én jutott el odáig, hogy Burián külügyminisztert leváltsa és helyette 
Andrássy Gyulát nevezze ki. Ugyanezen a napon küldetett királyi autót Káro-
lyi Mihályért,10 hogy audiencián fogadja a kastélyban. Károlyi fi gyelmeztette a 
királyt arra, hogy a helyzet kritikussá vált és azonnali cselekvésre van szükség. 
A király „megnyugtatta” Károlyit, hogy Andrássy szakít a német szövetséggel és 
külön békét fog kötni. Ez a naivitás a magyar arisztokráciáról a királyra is átra-
gadt. Hitt benne, mert hinni akart, hogy a trónja még megmenthető. Nem értette 
meg Károlyi szavait, miszerint a válságot beleegyezése nélkül is meg fogják olda-
ni. Október 24-én már napok óta forradalmi hangulat volt Budapesten, Károlyi 
házában is sebesülteket ápoltak. Ám amennyire tehetetlenek voltak a konzervatív 
erők, annyira tétlenkedett az ellenzék is. Tulajdonképpen csak forradalmi nyo-
másra döntöttek október 25-én a Nemzeti Tanács megalakulásának bejelentése 
mellett. A hetekig tartó tétlenkedésnek az is a következménye lett, hogy az utcát 
uraló tömegek napról napra radikalizálódtak. 

IV. Károly végül trónjának elvesztését saját tétlenségének és rossz tanácsadói-
nak köszönhette. Október 25–27-e között tömegesen jelentek meg a magyar po-
litikusok Gödöllőn. Károlyi írja október 27-éről, amikor a király másodszor is 
magához kérette őt: „Amikor kiértem Gödöllőre, az udvart nagy felfordulásban ta-
láltam. A király csapatostul fogadta a magyar politikusokat – jórészüket akkor látta 
életében először –, ismerkedett alattvalói kívánságával.” Ekkor már Budapesten a 
tényleges hatalom a Nemzeti Tanács kezében volt. A Nemzeti Tanácsban résztve-
vő pártok közül a szociáldemokraták rendelkeztek a legnagyobb tömegbefolyással. 
Mellettük a Jászi Oszkár vezette Radikális Párt fontossága abban volt, hogy Károlyi 
a Jászi Oszkár által képviselt konföderációs tervektől várta a nemzetiségekkel való 
megbékélést. Így az október 27-i audiencia feltételezte és szükségszerűvé tette vol-
na Károlyi miniszterelnökké történő azonnali kinevezését. Az események mégsem 
így alakultak. A  király hallatlanul fáradtan hallgatta meg Károlyit, aki kifejtette 
programját, amit az uralkodó elfogadott. Károlyi szerint a következő lényeges kér-

9 Október 18-án közzéteszik a csehszlovák függetlenségi nyilatkozatot, október 28-án kimondják Csehszlová-
kia megalakulását, október 29-én bejelentik Horvátország elszakadását.

10 Károlyi Mihály október 24-én és 27-én volt audiencián Gödöllőn. Ezt azért fontos megjegyezni, mert sokan 
összemossák a két időpontot vagy téves dátumot használnak. Onnan tudjuk, hogy az első látogatása 24-én 
volt, mert maga Károlyi is ezt a dátumot írja le. Azt is közli, hogy visszafelé egy autón tért vissza Andrássyval, 
akit ezen a napon nevezett ki a király külügyminiszterré. Az október 27. pedig azért biztos, mert ezen a na-
pon utazott vissza a király Bécsbe és ugyanazon a vonaton ment Károlyi is. (KÁROLYI M. 1977. 140–147.)
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A kastélynál Szegedy Maszák Mihály, a hadikórház vezetője és Róth várkapitány üd-
vözölte, ugyanis a király a hadikórházat jött meglátogatni. A bemutatási ceremóniát 
sem kérte, csak Schläger Árpád esperes plébános bemutatását hagyta, mondván: 
másokat 2 évvel korábbról már ismer. A kórház meglátogatása után a király Rajcsán 
János vadászmester kíséretében Valkó irányába ment gépkocsiján és vadászaton 
vett részt. Elejtett egy vadkant és 4 szarvast, majd visszatért Budapestre.6  

1918-ban a király többször is ellátogatott Gödöllőre, de az érkezése már egyre 
kevesebb szenzációt jelentett. Ezután a monarchia végnapjai következtek. A király 
Bécs, Budapest és Gödöllő között ingázott, tehetetlen, kiszolgáltatott helyzetben. 
A kiszolgáltatottsága már trónra lépésekor elkezdődött. Egy olyan háborút kellett 
folytatnia, amelynek elkezdésébe még nem volt beleszólása. A monarchia veresége 
már 1917 elejére nyilvánvalóvá vált. A király, aki személyesen is részt vett a had-
műveletekben, szíve szerint be akarta fejezni a háborút és békét akart. Érzékelte 
azt a veszélyt is, amely a monarchiát és trónját fenyegeti egy vesztes háború után. 
Kereste a nemzetiségekkel való megbékélés lehetőségeit is, már azért is, mert erős 
hatással voltak rá nagybátyja, tanítómestere, Ferenc Ferdinánd nézetei.7 A király 
személyes vágyait azonban mindvégig befolyásolták tanácsadói. Mind Ausztriá-
ban, mind Magyarországon a meghatározó politikai erők a háború folytatása mel-
lett álltak. IV. Károlyban nem volt meg az az adottság, hogy akaratát keményen 
érvényesítse. Rossz hatást gyakorolt az eseményekre az 1918. március 3-án Szovjet-
Oroszországgal megkötött, breszt-litovszki béke, mert a háború híveit erősítette 
meg abban a hitben, hogy a keleti fronton felszabaduló haderőt felhasználva to-
vább folytatható a háború. A király mind Bécsben, mind Budapesten akkor szán-
ta rá magát a korábbi kormányok leváltására és nemzetközi fórumokon a béke 
óhajtására, Németországgal való szakításra, amikor ez már késő volt, amikorra a 
monarchia már csak közjogilag létezett.

A monarchia végnapjaiból néhány sajnálatosan a király gödöllői tartózkodá-
sára esett. IV. Károly, miután már Bécsben sem érezte magát biztonságban, 1918. 
október 23-án, családjával együtt Gödöllőre költözött. Felesége, Zita királyné 
mellett öt kiskorú gyermek tartozott a családhoz.8 A királyi család érkezését elő-
készítendő, már szeptember első hetében kiürítették a hadikórházat. A  királyi 

6 Uo.
7 KÁROLYI M. 1977. 104–106. 
8 IV. Károly (1887–1922) Ferenc József testvérének, Károly Lajos főhercegnek volt az unokája. Már 7 éves korá-

tól beszélt magyarul, mivel akkor az apja által vezényelt huszárezred Sopronban tartózkodott, a kis Károly itt 
járt magyar nyelvű katolikus iskolába. Károlyi Mihály szerint, „idegen kiejtés nélkül ejtette a szavakat, jobban, 
mint igen sok magyar gróf.” (KÁROLYI M. 1977. 105.) Károly Bécsben járt gimnáziumba, polgár gyerekekkel 
együtt. Prágában tanult jogot. Kadetiskolát végzett, majd haditengerészetet. Harcolt az olasz fronton, majd 
Galíciában, végül a románok elleni hadműveleteket vezette. 1911-ben házasodott meg, Zita Bourbon pármai 
hercegnőt vette feleségül. Hívő, katolikus családként boldog házasságban éltek, 10 év alatt 8 gyermekük szü-
letett. (Ottó, 1912., Adelheid, 1914., Róbert, 1915., Félix, 1916., Károly Lajos, 1918. Ők 5-en érkeztek szüle-
ikkel Gödöllőre. 1919-ben született Rudolf, 1921-ben Sarolta és már apja halála után, 1922-ben, Erzsébet. 
A szerencsétlen sorsú királyt, aki minden trónját elveszítette, Prágában már meg sem koronázták, 1919-ben 
Ausztriából kiutasították. Magyarországra két visszatérési kísérlete volt 1921-ben, elfogása után átadták őt 
az angoloknak, és angol hajó szállította Madeira szigetére, ahol szűk egy év után meghalt spanyolnáthában.
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rendkívüli képviselő-testületi ülést hívtak össze Ádám Ferenc bíró elnökletével, és 
egyhangúlag csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz. A főjegyző javaslatára elhatároz-
ták, hogy polgárőrséget állítanak fel a rend fenntartása érdekében. Szinte Gábor 
csendőrszázados és Demeczky Mihály honvédszázados, állomásparancsnok is 
azonnal alávetették magukat a nemzeti tanácsnak, egyben kifejezték, hogy készek 
a polgárőrséggel együtt a rend fenntartására. 

A lakosság és a hivatalos község egyhangú csatlakozása után azt lehetett vol-
na várni, hogy Gödöllőn, immár a Magyar Nemzeti Tanács fennhatósága alatt 
minden folytatódik tovább, ám az események itt is új irányvonalat követeltek. 
A változások jelentősen megerősítették a helyi, Rózsa István vezette, radikális füg-
getlenségi ellenzék pozícióját. Mellettük jelentős politikai tényezővé vált a helyi 
Szociáldemokrata Párt, majd a szintén megalakult helyi munkástanács. Rózsa Ist-
ván és hívei már október 31-én, a képviselő-testületi ülés befejeztével, népgyűlést 
hívtak össze a községháza nagytermébe. A zsúfolásig megtelt teremben kimondták 
a helyi Nemzeti Tanács megalakítását. Elnöke Rózsa István lett. Tagjai között ott 
találjuk a község módos polgárai közül Persler Kálmánt, Papp Józsefet, Dinnyés 
Jánost, Szvoboda Dénes tanítót, Kovács Bernardin minoritarendi főgimnáziumi 
tanárt többek között, de nincsenek a tagok között az egyházak papjai, a helyi veze-
tés meghatározó személyiségei, a kereskedő réteg elitje. Mindez azt mutatja, hogy 
az egyhangú lelkesedés mégsem volt osztatlan. 

A népgyűlésen Rózsa István és Kovács Bernardin tartottak beszédet, mindket-
ten a rend fenntartására helyezték a hangsúlyt. Az évekig tartó közellátási gondok 
miatt kiéhezettek fosztogatásaitól lehetett tartani, ezért kellett rögvest a polgár-
őrséget is létrehozni. Rózsa István kifejtette, hogy „nem a szabadosság, hanem a 
rendfenntartással lehet elérni a magasztos célt és nem szabad garázdálkodással 
beszennyezni a szent eszméket.” Ugyanakkor követelte a közellátási gondok eny-
hítését, az üzérkedések beszüntetését, a haditerményként tárolt készleteknek a la-
kosság közt történő szétosztását, ugyanígy a hadsereg szövet- és bőrkészletének 
igénybe vételét. Kezdeményezte, hogy a község hetente sertéseket szerezzen be a 
lakosság ellátása érdekében. Kifogásolta a köztisztviselők kivételezett ellátását és 
követelte az élelmezési ügyeket ellátó községi tisztviselő azonnali elbocsátását. 

A népgyűlésen elhangzottak érzékeltetik, hogy továbbra is a közellátás képezte 
a legnehezebb feladatot. A  háború befejeződése semmit nem oldott meg. Jelez-
te ezt, hogy külön Közélelmezési Minisztériumot állítottak fel. Az ipari termékek 
(szappan, gyufa, petróleum stb.) és az alapvető élelmiszerek központi kiutalással 
jutottak el a községekhez. Napirenden maradtak a rekvirálások és a terménykész-
letek lefoglalásai. A települések a közellátási gondok enyhítése érdekében gyakran 
törvénytelen eszközökhöz is nyúltak. Ennek megakadályozása érdekében 1919 ja-
nuárjában a közélelmezési miniszter bevezette a feketelistát. Január 31-től fekete-
listára került Isaszeg, jogtalan terménylefoglalás miatt, Galgamácsa pedig jogtalan 
rekvirálás miatt. A rekvirálások Gödöllőn érintették a lakatlanul maradt villákban 
lévő javakat is. Egy ilyen rekvirálás közben kívülről tüzet nyitottak a rekvirálókra. 
(Nem tudni, hogy polgárőrök voltak, akik tolvajt gyanítottak, vagy mások, mivel 
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dések jöttek szóba: „Engem mindig arra fi gyelmeztettek, hogy Ön a köztársaságot 
akarja. Igaz ez?” – kérdezte a király. Válasz: „Nem a köztársaságot akarom – felel-
tem –, hanem az önálló demokratikus Magyarországot.” Ezután így szólt a király: 

„Elhatároztam, Önt magyar miniszterelnökömmé kinevezem.” Mindez teljes ko-
molysággal történt, amit mutat az is, hogy a király autót küldött Károlyi kormá-
nyának további tagjaiért (az árnyékkormány már megalakult ekkorra), Batthyány 
Tivadarért, Garami Ernőért, Kunfi  Zsigmondért, Jászi Oszkárért. Károlyi szerint 
a király teljes beletörődését mutatta, hogy szokása ellenére, azt sem kérdezte meg, 
hogy van-e közöttük zsidó?11 

Az esti Bécsbe utazás után azonban minden megváltozott. Tanácsadói lebeszél-
ték a királyt a döntéséről, főként Andrássy. Ennek következtében Budapestre jött 
József főherceg, mint „homo regius” és október 29-én kinevezte miniszterelnökké 
Hadik János grófot, Tisza István fi atalkori barátját. Budapest városparancsnokává 
pedig a gyűlölt Lukachich tábornokot nevezték ki, akinek már senki nem engedel-
meskedett. Ezzel IV. Károly egy nap alatt elveszítette a magyar trónt, jellemzően 
annak az Andrássy Gyulának a rossz tanácsai folytán, akiből később megrögzött 
legitimista lett. Annak hírére, hogy mégsem Károlyi lesz a miniszterelnök, az ok-
tóber 30–31-én kitörő forradalom mindent elsöpört, és november elsején már óri-
ási tüntetés volt a köztársaság mellett. Holott Károlyi gödöllői kinevezése után a 
tömeg IV. Károlyt is ünnepelhette volna Budapesten. Mindez mutatja, hogy egy 
nap, egy hibás döntés történelemformáló tényező lehet. A köztársaság kikiáltásá-
ra csak november 16-án került sor, miután Bécsben már 12-én, Prágában 14-én 
ez megtörtént. Ebben a helyzetben már Károlyi sem lett volna képes IV. Károly 
trónját megmenteni.

A Nemzeti Tanács megalakulása és az őszirózsás forradalom a község életében 
is mélyreható változásokat hozott. A helyi eseményeket megörökítő lap ezeket ír-
ta: „Az október 30-ikai diadalmas forradalom mihamarabb Gödöllőre is átcsapott 
és október 31-ének már nemzeti zászlódíszbe öltözött házak és örömmámorban 
úszó lakosság örömdiadala fogadta a dicső eseményeket. Ünneplőbe öltözött és 
nemzetiszínű szalagokkal feldíszített polgárság hangos tüntetéssel járta be a közsé-
get, majd a királyi kastély elé vonult és annak homlokzatát éktelenítő kétfejű sasos 
címer eltávolítását követelte, ami hamarosan meg is történt és a nemzeti zászlónak 
a kastélyra történt kitűzése után nyugodtan folytatta útját.” 12 

Az események mutatják, hogy a község lakossága, amely még tegnap a kirá-
lyi családot ünnepelte, hogy vált Habsburg-ellenessé. A  község tehát már októ-
ber 31-én végrehajtotta, jelképesen a trónfosztást. Az  eseményekkel egy időben 
Decsy József főszolgabíró plakátokkal árasztotta el a községet. Ezen ismerteti a 
Nemzeti Tanács felhívását. Közli a főszolgabírói hivatal álláspontját, miszerint 
az a Nemzeti Tanácsot törvényes kormányként ismeri el és rendelkezéseit kész 
végrehajtani. Erre szólít fel mindenkit. A főszolgabírói felhívásra délután 4 órára 

11 KÁROLYI M. 1977. 143–146. 
12 Dercsényi Béla: Éljen a Magyar Nemzeti Tanács! GV 1918. nov. 3. 1.
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indítványait, melyek között szerepelt a Ferenc József tér nevének Szabadság térre 
változtatása. Ez azt jelenti, hogy a község, majd város főtere 1918. november 21-
én kapta a mai nevét.15 Ezután lemondott tisztségéről és nyugdíjaztatását kérte a 
község főjegyzője, Kiss Ferenc is.

A község igazgatásában lényeges változások, az országos eseményekhez hasonló-
an, 1919 januárjában következtek be. A változások országosan és helyben is éreztették 
a szociáldemokrata befolyás erősödését. A Szociáldemokrata Párt január 24-én járási 
nagygyűlést tartott Gödöllőn. A gyűlésen elfogadott határozat kimondta a virilisség 
intézményének megszüntetését, a régi képviselő-testületek feloszlatását és helyükbe 
néptanácsok választását. A határozatot átadták Decsy József főszolgabírónak, aki azt 
pártolólag elfogadta. Ugyanezen a napon a nemzeti tanács is hasonló döntést hozott. 
A  néptanács megválasztására február 2-án került sor. Hatalmas tömeg jelent meg 
a községháza udvarán, ahol a főszolgabíró elnökletével, egyhangú közfelkiáltással 
választották meg a tanács tagjait és tisztségviselőit. A bíró Rózsa István lett. Törvény-
bírónak Kristóf Sándort, pénztárnoknak Nagy Andrást, közgyámnak id. Dinnyés 
Lajost választották meg. Esküdtek lettek: Tóth Sándor, ifj . Kaiser János, ifj . Dinnyés 
Lajos, Hajduczi János, Neszveda Antal, Pogáts József, Kőrösi Sándor és Szekeres 
Sándor. Községi képviselő lett: Salkovszky Lajos, Várady Lajos, Keresztessy Géza, dr. 
Kachnits János, Czeczulics János, Kichent Sándor, Takács István, Karácsony Sándor, 
Gáspár Sándor, Laukó István, Szauter Endre, Tamás István, id. Jámbor András, Kő-
rösi Lajos, Kobzi János, Madarász Samu, Pálinkás István, Károli Gyula, Staller Imre, 
Persler Kálmán, Szentesi Ferenc, Deim Frigyes, Teér József, Tóth István, ifj . Olter Ist-
ván, Illés István, Stverteczky József, Koncz György, Zentkó István, Nagy Imre, Nyiry 
Lajos, Papp József, Kovács István, dr. Bényei Károly, Furherr János, dr. Gaál Elek, 
Sutin István, Kovács Bernardin, Krenn Károly, Király Ferenc.16 

A fentiek azt tükrözik, hogy a község igazgatásában strukturális változások nem 
történtek. A község előkelő vállalkozói, mint Persler Kálmán, Szentesi Ferenc, Ká-
roli Gyula, Papp József, Pogáts József, ha nem is virilisként, de ott ülnek a kép-
viselők között. Ott vannak a korábbi többséget adó iparos réteg képviselői, mint 
Neszveda Antal, Stverteczky József, Teér György, Nagy Imre, Zentkó István stb. 
Hiányzik viszont számos jó nevű ügyvéd, nincs köztük Rosenfeld Sándor, Bezsilla 
István. Köztük van viszont a korábbi ellenzéki lap szerkesztője, Nyiry Lajos. Nem 
találhatók az egyházak papjai, helyet foglal viszont a függetlenségi eszme egyik fő 
hirdetője, Kovács Bernardin minorita tanár. A testületbe választották még Furherr 
János főerdőtanácsost, az erdőhivatal vezetőjét, aki szintén a változások lelkes 
híve volt. Újdonság volt, hogy az esküdteket nem a szokásos területi elv szerint 
választották meg, hanem paritásos alapon. Volt köztük birtokos paraszt (Kőrösi 
Sándor), kereskedő (Pogáts József), módosabb és szegényebb iparos, nemzeti ta-
nácsbeli és szociáldemokrata. Az utóbbiak közé tartozott Hajduczi János kőműves 
és ifj . Kaiser János szobafestő, akik a proletárdiktatúra idején is szerepet játszottak. 

15 Képviselő-testületi gyűlés. GV 1918. nov. 26. 1. 
16 Néptanács Gödöllőn. GV 1919. febr. 9. 1. 

225

Gödöllő története II/1. [225]

a támadók elmenekültek.) Életét veszítette a közmegbecsülést élvező Polyák József 
rendőrőrmester és egy 12 éves kislány. 

A rekvirálás közben elszenvedett hősi halál olyan tiszteletet váltott ki a köz-
ségben, mintha a háborúban esett volna el a csendőr. Koporsóját, óriási tömeg je-
lenlétében, a községháza udvarán ravatalozták fel. Gyászbeszédet tartott Schläger 
Árpád apátplébános, Szabó Aladár református lelkész és Klein József rabbi, kivo-
nult a helyi dalárda és a fúvószenekar is.13 1919 februárjában az élelmiszer-kész-
letek fogyóban voltak, ezért újabb szigorításokat vezettek be. A földművelésügyi 
miniszter úgy látta, hogy a következő évi terméstől függően fel lehet szabadítani 
az árakat és a közellátást megfelelő rekvirálásokkal és beszolgáltatási kvóta kive-
tésével biztosítani lehet. Ismét bevezették a már egyszer eltörölt hústalan napokat. 
Zsírtalan nap lett a hétfő és csütörtök, hústalan pedig a kedd és péntek. Ilyen körül-
mények között a közellátás biztosítása mellett, a legfőbb gondot a rend fenntartása 
jelentette. Csábító volt, hogy a koronauradalomban és a kastélyban nagy értékű 
javak voltak felhalmozva. Ezek védelmére a polgárőrség nem lett volna elegendő. 
Abban, hogy fosztogatások nem történtek március 21-ig, jelentős szerepe volt az itt 
állomásozó karhatalmi századnak. Decsy főszolgabíró joggal kérte a főispánt janu-
ár 28-án keltezett megkeresésében, hogy járjon közben a hadügyminisztériumnál 
a század itt maradása érdekében.14 

A forradalom után a község politikai életében is jelentős változások következ-
tek be. Egyre inkább a Nemzeti Tanács vált meghatározó politikai erővé, mellette 
fokozatosan nőtt a munkástanács befolyása is. A nemzeti tanács különösen a köz-
élelmezés terén tett szert egyre nagyobb befolyásra, hozzá fordultak az emberek is 
panaszaikkal, ami azt jelenti, hogy a lakosság bizalmát is élvezte. Ennek egyenes 
következménye volt, hogy november 16-án, a köztársaság kikiáltásának budapesti 
ünnepségén Rózsa István képviselte a községet, akit az országos Nemzeti Tanácsba 
is beválasztottak. A  következő esemény Gödöllőn zajlott. November 21-én 500-
600 főt számláló népgyűlésen megalakították a Köztársasági Pártot. Papp József 
meghívására megjelent a gyűlésen a párt országos vezére, Nagy György is. A meg-
választott vezérlő bizottság elnöke Papp József lett, jegyzője pedig Dercsényi Bé-
la. A bizottság további tagjainak Persler Kálmánt, Rózsa Istvánt, Madarász Samut, 
Stróbel Jánost, Jurta Ferencet, Matuz Istvánt, Lindenfeld Mártont és Király Feren-
cet választották meg. Meglepően ott találjuk a bizottság tagjai között Keresztessy 
Géza szociáldemokrata pártvezért, aki a munkástanácsnak is az élén állt. A község 
vezetésében is változások történtek. Miután Ádám Ferenc bíró lemondott, helyébe 
helyettes bíróként november 21-én a főszolgabíró javaslatára a testület egyhangú-
lag Dinnyés Jánost választotta meg. Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen újravá-
lasztották a közellátási bizottságot. Hosszú vita után született meg a döntés, mely 
szerint a közgyűlés hat tagot választhat a bizottságba és további 3-3 tagot delegál-
hat a nemzeti tanács és a munkástanács. Ezután megtárgyalták a nemzeti tanács 

13 Polyák József temetése. GV 1919. febr. 9. 1. 
14 A főszolgabíró megkeresését idézi HORVÁTH L. 1989. 28–29. 
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nek, kosárfonásnak és szociális tanfolyamoknak. A várkapitányi lakrészben pedig 
főgimnázium elhelyezését javasolták a beadványban. A küldöttség a javaslatot az-
zal is hatékonyan alátámasztotta, hogy a Rózsa István vezetése alatt álló Hangya 
Szövetkezet egymillió koronás alapítványt ajánlott fel a terv kivitelezésére.18 A kor-
mány részéről felvetődött a pénzverde Besztercebányáról a kastélyba költöztetése is. 

Párhuzamosan vetődött fel a Népjóléti Minisztériumban az a gondolat is, hogy 
a kastélyban tüdőszanatóriumot kell létesíteni. A  javaslat a minisztertanács elé 
került, amely azt január 19-én el is fogadta. Az erről készült jegyzőkönyvi kivonat 
így hangzik: „A munkaügyi és népjóléti miniszter úr javasolja, hogy az Állami 
Zárlati Bíróságtól, a vezetése alatt álló minisztériumtól átvett gödöllői volt királyi 
kastélyt, parkot, kertészetet és az üzemhez szükséges egyéb épületeket egy Gö-
döllőn létesítendő tüdőszanatórium céljaira, mely gyógyintézetben felerészben 
munkások, felerészben tisztviselők nyernek gyógykezelést, az állam tulajdonjogá-
nak fenntartása mellett az Országos Munkás Betegsegélyező és Baleset biztosító 
pénztárnak haszonélvezetre átadhassa.” 19 A döntés mögött nyilván a kormányra 
egyre erősebb befolyást gyakorló Szociáldemokrata Párt állt, amely kikényszerí-
tette, hogy az égisze alatt működő betegsegélyező pénztár kapja meg a kastélyt. 
A döntés ellen január 24-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, Dinnyés 
János helyettes bíró elnökletével és a Rózsa-féle javaslat mellett foglalt állást. Ja-
nuár 31-én kelt átiratában a betegpénztár a minisztertanácsi döntésről értesítette 
a község elöljáróságát. A döntés után nem történt meg az átadás és átvétel. Felte-
hetően ezt Kunfi  Zsigmond közoktatásügyi miniszternek február 7-én a minisz-
terelnökhöz írt, következő levele akadályozta meg: „Miután a gödöllői kastélyban 
kultúrtörténeti érdekességű (falburkolattal, stukkóval stb. díszített) enteriőrök is 
vannak, amelyeket az állandó használatnak kitenni nemcsak anyagi, hanem még 
inkább közművelődési szempontból káros lenne, méltóztassék esetleg miniszter-
tanácsi határozattal kimondani, hogy ezen egy múzeumi szakbizottság által kije-
lölendő helyiségek teljes berendezésükkel egyetemben a használat és bérbeadás 
alól mentesítve, múzeumi kezelésben a közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe 
helyeztessenek.” 20 Kunfi  fellépése elodázta az átadást, mert ezután megkezdődött 
a muzeális értékek számbavétele, majd következett a március 21-i fordulat. Köz-
ben a Földművelésügyi Minisztérium magáévá tette a gödöllőiek elképzelését. Ezt 
mutatja, hogy Rácz Gyula államtitkár február 20-án, a földreformról folytatott 
tárgyalások során megnyugtatta a helybelieket. „Kijelentette, hogy a volt királyi 
kastély gazdasági tanintézetek céljára van tervbe véve s egy 500 holdas birtok be-
munkálásával, az ország összes gazdasági tanintézetének központja s a kertészeti 
akadémia fog valószínűleg ide kerülni.” 21  

18 A kastély rendeltetése. GV 1918. dec. 22. 3.
19 Tüdőbeteg szanatórium Gödöllőn. GV 1919. febr. 9. 1. 
20 Idézi VARGA K. 1997. 114. A szerző részletesen foglalkozik a kastély körüli tervekkel és a kastély ekkori 

helyzetével (112–116.)
21 Földosztás Gödöllőn. GV 1919. febr. 23. 1. 
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A  névsor ismeretében kijelenthető az is, hogy Gödöllőn, habár igen erős volt a 
szervezett munkásság, a néptanácsban a szociáldemokraták kisebb szerepet ját-
szottak, mint országosan. Tagjai közt ott volt, természetszerűen, Keresztessy Géza 
szociáldemokrata pártvezér (asztalos), Czeczulics János asztalos, Salkovszky Lajos 
kőműves, Illés István kőműves és Kobzi János. 

A testületben és a községben is megmaradt a nemzeti tanács meghatározó sze-
repe, köszönhetően a rendkívül agilis, határozott fellépésű Rózsa Istvánnak. Rózsa 
élvezte a korábbi ellenzéki polgári elit bizalmát, megszerezte a lakosság osztatlan 
támogatását, felsorakozott mögé a szervezett munkásság. Mi sem példázza ezt job-
ban, mint az a tény, hogy Keresztessy Géza vezető szerepet vállalt a Köztársasági 
Pártban is. Neki engedelmeskedett a polgárőrség is. Mindezeket példázza, hogy 
1918 decemberében, amikor Gödöllőn is aktivizálódni kezdett a jobboldal, kemé-
nyen érvényesítette akaratát. Történt, hogy Szinte Gábor csendőr százados Rózsát 
a nyílt utcán inzultálta és szóváltásba keveredtek. Ekkor a polgárőrség nyomban 
Rózsa védelmére sietett. A százados másnap 3 csendőrt küldött Rózsáért, hogy őt 
a laktanyába vitesse. Rózsa nem engedelmeskedett, helyette rögtönzött népgyű-
lést hívott össze, majd 200 főnyi tömeggel, élükön a szervezett munkásággal és 
leszerelt katonákkal elindult Szinte Gábor lakására. Ott a századost szabályosan 
megalázták. Kényszerítették arra, hogy feletteseinek jelentse be lemondását Rózsa 
István megsértése miatt. Utána a főszolgabíróhoz vonultak és követelték, hogy az 
táviratilag értesítse a bel- és hadügyminisztert a történtekről, egyben küldöttséget 
menesztettek a belügyminisztériumba.17 Rózsa ezzel határozottan nyomatékosítot-
ta, hogy ő a község első számú vezetője. Ugyancsak konfl iktusa támadt Rózsának 
Hovhannesian Eghia, Konstantinápolyból származó fi atal ügyvéddel, aki később, a 
Horthy-korszakban, Endre László hűséges híveként válik ismertté. Hovhannesian 
már ekkor is meggyőződéses jobboldali volt, és kijelentette, hogy ő egy olyan ál-
lamban nem kíván élni, ahol egy Rózsa parancsol. Rózsa hívei őt is megkeresték, és 
írásban kötelezték a bocsánatkérésre és az elégtétel megadására. 

A politikai ellentétek élesedésének ellenére a katonaság és a csendőrség bizto-
sította a rend fenntartását. Ez elsősorban a kastélyban lévő értékek és az uradalom 
javainak megvédése terén volt fontos. A köztársaság kikiáltása után a független Ma-
gyarország birtokába és zárgondnokság felügyelete alá kerültek azok a javak, melye-
ket korábban a Habsburg család birtokolt, így a gödöllői kastély is. A község szerette 
volna, ha a kastély további hasznosítása a község érdekeit is szolgálja. Ebben a kér-
désben is igen aktív volt a nemzeti tanács és maga Rózsa István. 1918. december 
12-én Rózsa vezetésével küldöttség járt a Népjóléti Minisztériumban, és beadványt 
adtak át Bosnyák Zoltán államtitkárnak, aki azt pártolólag vette át. A  beadvány-
ban kérték, hogy a kastély váljék agrár felsőoktatási intézménnyé. Adjon otthont 
a Felvidék megszállása után hontalanná vált selmecbányai erdészeti főiskolának. 
A létesülő gazdasági egyetem otthont adott volna, a beadvány szerint, a méhészet-

17 Rózsa István: A hét szenzációja. GV 1918. dec. 1. 1. A cikket maga Rózsa jelentette meg, amelyért a szerkesz-
tőség nem vállalt felelősséget.
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A részletekről Móricz Zsigmond számolt be Az Est című lap hasábjain.22 Móricz az 
1910-es statisztika kimutatásai szerinti részleteket is közöl arról, hogy az „ezer kol-
dustarisznya” kikből állt. A 817 földművelésből élő családfőből 617 volt nincstelen, 
156 cseléd, 296 gazdasági munkás és 200 napszámos. A 855 iparosból 358 fő volt a 
segédek száma, akik szintén földre tartottak igényt. Az ezer fő minimálisan 4000 
lakost jelent. Nem véletlen, hogy a törvény megszületése után az államtitkárok el-
sők között látogattak Gödöllőre.

A tárgyalások befejeztével még mindenki bizakodóan tekintett a jövőre, a föld-
osztás mielőbbi megvalósulását remélve. Az eseményekkel egy időben földosztási 
hivatal jött létre a községben, élére Rózsa Lajos budapesti ügyvédet nevezték ki. 
Felügyelete alatt kezdte meg a munkáját a földosztó bizottság. A hivatalnál kellett 
az igényeket beterjeszteni. Közben az igénylők száma egyre nőtt. Február 27-én 
gyűlést tartott a nők szociális szakszervezete a községházán, hogy érvényesítsék a 
nők földosztáshoz való igényét. Budapesten, a Hadviselt Szellemi Munkások Or-
szágos Egyesülete tette közzé felhívását, hogy jelentkezzenek azok, akik földre tar-
tanak igényt. A nagy várakozásból nem lett semmi, mivel a koronauradalomból 
mintagazdaság lett és a március 21-i fordulat után más irányba mentek az esemé-
nyek és az „ezer koldustarisznya” még sokáig üres maradt.

22 Móricz Zsigmond: Egy koronagyémánt s ezer koldustarisznya. Az Est, 1919. febr. 26.
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Február 20-án Rácz Gyula és Csizmadia Sándor államtitkárok, Móricz Zsigmond 
író kíséretében, a földreform kérdésének megtárgyalása végett érkeztek Gödöllőre. 
Az 1919. évi XVIII. Néptörvény rendelkezett a földművelő nép földhöz juttatásáról. 

Kimondta az 500 kh-on felüli birtokok és az egyházi birtokok 200 kh-on felüli ré-
szének igénybevételét. A falvak népét már 1918 végétől foglalkoztatta az a kérdés, 
hogy lesz-e földreform, és ha lesz, az milyen lesz. Így volt ez Gödöllőn is. Itt külö-
nösen nagy volt a földéhség az állami uradalom szorításában, mivel a népesség ro-
hamos gyarapodásával együtt nőtt az elszegényedés. Lehetetlen volt a birtokszerzés. 
A tárgyalásra felkészülten érkeztek a gödöllőiek. A tárgyaló küldöttségben minden 
réteg és pártárnyalat képviselői részt vettek. A helyiek kívánságait Madarász Samu, 
Salkovszky Lajos, Kiss Illés Áron, Persler Kálmán, Károli Gyula, Keresztessy Géza 
és Nyiry Lajos tolmácsolta. A község gazdái azt kérték, hogy 10 kh-nál kisebb birto-
kokat 10 kh-ra egészítsék ki, a nincstelenek pedig 10 hold szántót kapjanak. Kérték 
továbbá, hogy az uradalom tulajdonát képező, Gödöllő és Besnyő között húzódó 
birtokrészt 500-600 négyszögöles parcellánként osszák ki házhelyek és kertek céljá-
ra. Ezt a kérést az államtitkárok elfogadták. Hasonló célokra kérték az Alsóparknak 
a vasútra menő út melletti részének parcellázását is. A bizottság, helyszíni szemle 
után, ennek a területnek a parcellázásával is egyetértett. 

A földosztás kérdésében viszont nem született döntés, mivel a bejelentett 1000 
fő igényének kielégítésére nem állt elegendő szántóterület rendelkezésre Gödöl-
lő határában. Ez  közel 10 000 kh-at jelentett volna, ám az uradalom csak 1500 
holddal rendelkezett. Kérdéses volt továbbá az is, hogy az állam elidegeníthetetlen 
tulajdonát képező koronauradalom felosztható-e, ezért ezt a kérdést elnapolták. 

Proletárgyerekek 
a gödöllői kastélyban, 
kép a Vasárnapi Újságból 
(1919. május)
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A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG, 
ROMÁN MEGSZÁLLÁS 
ÉS MEGTORLÁS 

A FORRADALMI KÖZIGAZGATÁSI 
RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A Tanácsköztársaság kikiáltására 1919. március 21-én került sor. Az állam legfelső 
szintjén puccsszerűen megragadott hatalom azután igyekezett az alsó szférák ál-
lamigazgatását is megszerezni, megszervezni. A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártjának egyesülése 1919. március 21-én 
mindenesetre lehetővé tette a németországi véres polgárháborús összetűzés elke-
rülését, hiszen a Berinkey-kormány lemondott, a polgári pártok pedig kihátráltak 
a hatalomból. Így a kormányzati hatalom átadását formálisan a fővárosi munkás-
tanács „törvényesítette.” A nemzeti probléma március 22-ével kezdett kibontakoz-
ni, amikor is megkezdték a „kommunizmus” rendeleti úton történő bevezetését, 
szemben az 1918-as polgári forradalommal, amelyre a magyar társadalom – és 
nem többre vagy másra – érett volt. A  békés átadás sok helyütt zökkenőmente-
sen és gyorsan végbement. Ahol a földmunkásszervezeteknek, szociáldemokrata 
párttagoknak, esetleg néhány kommunistának már addig is jelentős befolyása volt 
a néphatalmi szervekben, ott az ideiglenesen megalakult tanácsokban és direktóri-
umokban a szegényebb osztályok tagjai kerekedtek fölül. Ahol addig is a polgárság, 
kispolgárság őrizte korábbi befolyását a helyi irányításban, ott egyszerűen csak át-
festették a névtáblát, de a személyek tekintetében is többnyire változatlan maradt a 
helyzet a hivatalokban.

A gödöllői járás főszolgabírói hivatalának egész személyzete felajánlotta szol-
gálatait 1919. március 27-én az ideiglenes Gödöllői Járási Direktóriumnak, mely 
május 3-tól Mátyásföld székhellyel működött, tekintettel a mátyásföldi repülőgép-
gyár szervezett munkásságára és Mosolygó Antal ottani tevékenységére. Mosolygó 
Antal különösen jelentős szerepet játszott Pest megye északi részén az 1918–1919-
es forradalmakban. Falusi béres ember fi aként született, festő- és mázolómestersé-
get tanult, „valcoló” mesterlegényként külföldet is járt. Kezdetben anarchista volt, 
még fegyveres felkelésre is buzdította társait. Az 1918-as polgári forradalom kitö-
rése a mátyásföldi repülőgépgyárban érte. Szerteágazó kapcsolatait ott, Gödöllőn, 
Aszódon és Csepelen építette ki. Anarcho-szindikalista álláspontja szerint az igazi 
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Károly szabó, Papp János kőműves, Térbák Ignác munkás, Keiner Rudolf munkás, 
dr. Kachnits János értelmiségi, Herczog Sándor kőműves, Rónai Dezső tisztviselő, 
Jámbor Sándor nincstelen gazdasági munkás, Rónai Mór munkás, Kis Illés Áron 
közhivatalnok, Szabó Albert hivatalnok, Legéndi István nincstelen gazdasági mun-
kás, Gogl Lajos pap-tanár, Salkovszky Lajos kőműves, Szabó Aladár kisbirtokos, dr. 
Ignáczy Ernő hivatalnok, Milosits László munkás, Csölle Gyula munkás, Klacsán 
Józsefné munkás, Sarkady Vilma tanárnő, ifj . Dinnyés János kőműves, Károli Ala-
dár munkás, Szauter Endre szobafestő, Krenn Károly tanító, Szvoboda Dénes ta-
nító, Kodó Lajos kőműves, Mandl Antal asztalos, Koncz István kőműves, Király 
Ferenc kőműves, Veronacs Dezső munkás, Madarász Samu nincstelen gazdasági 
munkás, Gy. Tóth István kisbirtokos, Szekeres Sándor kisbirtokos, Kobzi János 
munkás, Kőrösi Lajos kisbirtokos, Kőrösi Sándor kisbirtokos, Kőrösi János kisbir-
tokos, Jámbor András nincstelen gazdasági munkás, ifj . Kristóf Sándor kisbirtokos, 
Menyhárt Mihály nincstelen gazdasági munkás, Kánai Sándor nincstelen gazdasá-
gi munkás, Szabadi Sándor kisbirtokos, Orgován János nincstelen gazdasági mun-
kás, Gazdag János nincstelen gazdasági munkás, Jenei Sándor kisbirtokos, Harányi 
István nincstelen gazdasági munkás, Legéndy István kisbirtokos, Gendur József 
nincstelen gazdasági munkás, Matuz István kisbirtokos.3 Az 1910-es népszámlálás 
szerint az iparban foglalkoztatottak száma 358 volt, meghaladta a mezőgazdaság-
ból élők számát Gödöllőn.

A listából kiderül, hogy a háború előtt politikailag legaktívabb iparos réteg ját-
szott meghatározó szerepet. Kellett viszont földműveseket, ipari és mezőgazdasági 
munkásokat is keresni, sőt az értelmiségnek szerepelni kellett. Ennek érdekében 
a felterjesztett listán szereplők foglalkozását hamisították. Példaként említhető, 
hogy dr. Kachnits János ügyvéd neve után foglalkozásként szerényen az „értelmi-
ségi” bejegyzés szerepel. Dr. Ignátzy Ernő neves ügyvéd hivatalnokként szerepel. 
Csölle Gyulát, a baromfi telep vezetőjét és tanárát munkásként jelölik. Jámbor 
András, a község jól menő fuvarosa nincstelen mezőgazdasági munkásként jelenik 
meg a listán. 

A hatalom és az alsóbb szintű közigazgatás megszilárdítására a kormányzó-
tanács XXVII. számú rendelete alapján április 7-14-ig tanácsválasztásokat kellett 
tartani az idegen hadak által még meg nem szállt országban. Ez a tanácsválasztás 
végbement Gödöllőn is, de részleteit nem ismerjük források hiányában. A gödöllői 
munkástanács névsora egy 1919. június 1-jei jelentésben maradt fenn. Tekintve a 
különböző tanácsok tagjainak gyors cserélődését az egész folyamatban, feltételez-
zük, hogy az áprilisban megválasztott tanács már nem volt teljesen azonos a júniu-
sival.4 Nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a helyi direktórium 
tagjait a később elfogott és a budapesti gyűjtőfogházban őrzött 50 személy között 
kell keresni. (Neveiket később közöljük.)

A Gödöllő nagyközségi és járási önkormányzati szervek és kapcsolt részeik ta-

3 Munk. Alm. 1979. 20–21. 
4 ASZTALOS I. 1988. 43–48. pp.

233

Gödöllő története II/1. [233]

szocialista politika csak úgy folytatható, ha a munkásság a pártpolitika ellenőrzését 
maga veszi a kezébe. A  legelső munkástanácsok Magyarországon az ő befolyása 
alatt az említett gyárakban jöttek létre.1

A fennmaradt irat tartalmazza a főszolgabírói hivatal személyzetének aláírásait. 
„A gödöllői járás főszolgabírói hivatalának alulírott személyzete ezennel felajánljuk 
szolgálatainkat a Tanácsköztársaság kormányának. Fogadalmat teszünk, hogy a Ta-
nácsköztársaság érdekeit őszinte lelkesedéssel szolgáljuk és a kormányzótanácsnak, 
valamint összes hatóságainak rendelkezéseit lelkiismeretes pontossággal teljesítjük.”

Az aláírók közt volt: Hanecker Antal jár. irodatiszt, Decsy József főszolgabíró, 
Nagy István, jár. irodatiszt, Kiss Tibor t. főszolgabíró, Dr. Csengery Kálmán járási 
tisztiorvos, Mihály Árpád vm. II. főjegyző, Tolnay Oszkár, járási számgyakornok, 
Bágya Iván főszolgabíró, Szabó Mária jár. díjnok, Szilágyi Gábor szolgabíró.

Gödöllőn és a járás községeiben a hatalomátvétel ideiglenesen megtörtént bé-
késnek nevezhető körülmények között. Wojticzky Gyula járási népbiztos 1919. 
március 24-én kelt jelentéséből ismerjük meg alapvetően az ekkor végrehajtott 
hatalomátvételt.2 „A bankokat, adóhivatalt lefoglaltuk, illetve bizalmi személyek 
odahelyezésével ellenőrzés alá vettük. Szem előtt tartjuk, hogy a munkabérek, pro-
letár érdekek vitelében szükséges összegek folyósíttassanak, de luxus célokra való 
folyósításukat beszüntettük. A  forradalmi bíróságokat fölállítottuk, és őrködünk 
azon, hogy minden szovjetellenes mozgolódást már csírájában elfojtsunk. A szesz-
tilalmat szigorúan betartjuk. A  vallásoktatást az iskolákban megszüntettük és a 
kultúrügyek ellenőrzésére direktóriumokat állítottunk fel.

A nép, úgy a földmíves szegénység, mint az ipari- és szellemi munkásság mér-
hetetlen lelkesedéssel fogadta a proletárdiktatúrát. Szerte a falvakban vörös gárdát 
toborzó szerveket létesítettünk, aminek eredményéről csak később tehetek majd 
jelentést. Itt kell megemlítenem azt, hogy a forradalom adta helyzet új munkaerők 
beállítását tette szükségessé a közigazgatásban. Ezen proletárok létfenntartásához 
szükséges összegeket a helyi adóhivatalból leszek kénytelen kiutalványoztatni. Erre 
vonatkozó intézkedést, valamint további utasításokat kérek. Meg kell még jegyez-
nem, hogy vannak községek járásomban, ahová az idő rövidsége miatt el nem jut-
hattam, s ahol telefoni értesítés szerint az új helyzettel szemben tájékozatlanságot 
észlelek, első dolgom lesz ezen helyekre is kiszállni és hivatásos, illetve proletár 
kötelességemet az új rendszernek megfelelően teljesíteni. Midőn mindezeket jelen-
tem és intézkedéseket várok, maradok elvtársi üdvözlettel.”

A Gödöllőn működő néptanács helyébe 1919. március 22-én megválasztották 
népgyűlés keretében az ideiglenes munkás-földműves tanácsot, melynek névso-
ra: Keresztessy Géza asztalos, Knapp József munkás, Czeczulics János asztalos, ifj . 
Kaiser János szobafestő, Hajduczi János kőműves, Bólya Mihály kőműves, Staller 
Imre ács, Tóth Géza borbély, Kovách Bernardin pap-tanár, Kodó János ács, Stocker 

1 PML, XVI. 13. 2994/1919. és 3697/1919., Iratok 1969. 152. sz., HORVÁTH L. 1989. 31. sz. Az irat hátoldalán 
található, hogy azt átadták Keresztessy Géza politikai megbízottnak. VIGH K. 1979. 17–18. 

2 ASZTALOS I. 1988. 10–11. 
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A 19. számon nyilvántartott pecsétet csak nagyon halvány lenyomatban ismer-
jük, ezért ábráját nem tudjuk közölni. A leírása a következő:

x M… állami méhészeti gazdaság x GÖDÖLLŐ
Kettős vonalkeretbe foglalt körirat mezőjében az államcímer,
a KIR. rövidítés eltávolítva. 1919. február 3.6

6 HORVÁTH L. 1989/2. 118. 
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golására, felépítésére rávilágíthatunk a hivatali pecsétek vizsgálata során. Ennek 
ellenére nem favorizálhatjuk azokat az adatokat, amelyeket a pecsétszövegek tar-
talmaznak. Az őszirózsás forradalom és Tanácsköztársaság idején úgy elszaporod-
tak a pecsétek, hogy azoknak már a tömege is óvatosságra int bennünket. Nem 
minden pecsét mögött volt valóságos szerv, és nyilván voltak olyan szerveződé-
sek is, amelyek nem használtak pecsétet. A gödöllői járás egy 1919. április 25-én 
kelt utasítás szerint köteles volt pecséteket készíttetni és a hozzátartozó tanácshá-
zakat vörös lobogóval jelölni. A  gödöllői járás „központi” direktóriuma kezdet-
ben Mátyásföldön, majd Gödöllőn működött. Létezett egy „intéző bizottság” is a 
kebelében, egy „birtokrendező és termelést biztosító bizottság”, az utóbbinak egy 

„gazdasági megbízottja.”
A pénzügyi népbiztos (Székely Béla, Lengyel Gyula) „Gödöllő és járásának meg-

bízottja” is hivatalos pecsétet használt. Ebben az esetben a megbízott jogköre kiter-
jedt a járásra és Gödöllőre egy személyben. Létezett még egy „járási mérnök” és egy 

„vádbiztos.” A település önkormányzati szerve hol „munkástanácsnak,” hol „mun-
kás-, katona és paraszttanácsnak” nevezte magát. Volt „direktóriuma,” „munka-
ügyi bizottsága,” „közélelmezési ügyosztálya,” „lakásügyi hivatala,” „köztisztviselők 
beszerzési csoportja,” „szocializáló megbízottja” Gödöllőre és a járására nézve. Ez 
utóbbi személy tehát megint egyszerre volt járási és nagyközségi ember. Ismerjük 
pecsétjét a gödöllői „forradalmi törvényszéknek.” A gödöllői „magyar állami bir-
tok” néven nevezett uradalomnak igazgatósági, építészeti intézőségi pecsétjeinek 
lenyomata maradt fenn. A birtok szervezeti felépítését tükrözik pecsétjei: Haraszt, 
Ilkamajor, Isaszeg és Szárító gazdaságok kerületi intézőségei. A méhészeti gazda-
ság pecsétjéből eltávolították a KIR rövidítést és úgy használták tovább. Ugyanezt 
tették az erdőhivatal pecsétjével is.5

Gödöllő község

5 PML, XVI. 13. 3530/1919., HORVÁTH L. 1989/2. 111–119, 272–275. pp.
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A FORRADALMI SZERVEK MŰKÖDÉSE, 
A TÁRSADALOM ÁTALAKÍTÁSA

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. április 2-án tette közzé a XXVII-XXXII. szá-
mú rendeletét, melynek értelmében köztulajdonba vette a termelőeszközöket, és 
megkezdte a gazdaság irányításának, a termelésnek a kommunista eszmék szerinti 
átszervezését.

Gödöllőn csak kisipar lévén, nagyipar nem, a munkástanács termelést irányító 
tevékenysége elsősorban a mezőgazdaság felé irányulhatott. Ugyanekkor a közép- 
és nagybirtok 1919. április 3-án történt államosítása a gödöllői koronauradalom 
jogi helyzetén semmit sem változtatott, az továbbra is állami birtokként funkcio-
nált. Ennek ellenére a koronauradalom területe, raktárai és felszerelései a spontán 
támadások középpontjában álltak már az őszirózsás forradalom kezdete óta. A Ta-
nácsköztársaság idején a koronauradalom teljes felszámolása fel sem merült. A ko-
ronauradalomban a szocialista nagyüzem alapjainak lerakása folyt, mely a tervek 
szerint Magyarország egyik állami mintagazdaságává fejlődött volna, nemcsak a 
mezőgazdasági termelés területén, hanem a mezőgazdasági alsó és felső szakem-
ber képzés szempontjából is. Már ekkor felmerült a magyar mezőgazdasági képzés 
központjának Gödöllőre telepítése.

A gödöllői szocialista uradalom megszervezése és irányítása természetesen a 
Földmívelésügyi Népbiztosság feladata volt, amelyik túlzott centralizálást igyeke-
zett végrehajtani. Ez ellen a megyei direktórium inkább a járási és községi mun-
kástanácsot támogatta, mint amelyek közvetlen módon vehetnek részt a gödöllői 
koronauradalom megszervezésében és működtetésében. A fellelhető pecsétek ta-
núsága szerint 1919-ben a koronauradalom igazgatósága alá a Haraszt, Ilkamajor, 
Isaszeg és Szárító gazdasági kerületi intézőségek tartoztak területileg. Az urada-
lomnak volt ezen felül építészeti intézősége és méhészeti gazdasága.7 A  megyei 
direktórium mellé rendelt Földbirtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság 
1919. március 25-én utasította a gödöllői munkástanácsot, hogy a koronaurada-
lom, most már állami birtoknak nevezve, készleteiről, termeléséről művelési ágak 
szerint, készítsen felmérést és jelentést. A munkástanács az állami birtok munkásai 
részére 1919. április 26-án gyűlést tartott, melyen Dallos Ferenc munkástanácstag 
felszólította az intézőt és a tisztviselőket, hogy azonnal hagyják el állásaikat.8

Az erdészetben az idők folyamán felgyülemlett 40 kocsi trágyát a munkásta-
nács lefoglalta, és a nagyobb terméseredmények elérése céljából az állami birtok 
vezetőségére bízta, amelyik tavasszal azt kihordatta a szántóföldekre. Ezt a baga-
tell ügyet azért említjük, mert a megtorlás során jelentős tényezőként emlegették. 
A munkástanács helyi rendeletet alkotott a közmunka bevezetéséről (korábban is 
volt), amelyre az aratási, cséplési, behordási munkák során volt különösen szükség. 

7 Munk. Alm. 1979. 29., HORVÁTH L. 1989/2. 117–118. 
8 PML, IV. 427. 2631/1919., 3593/1919., 5246/1919. és Munk. Alm. 1979. 29–30. 
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Gödöllő járás

A röviden ismertetett forradalmi közigazgatási rendszer 1919. augusztus 2-ig 
maradt a helyén. A román királyi hadsereg augusztus 2-án Aszód felől jőve elérte 
Besnyőt. Ennek a hírére a Vörös Hadsereg főparancsnoksága, a kommunista köz-
igazgatási vezetők egy része még ezen a napon elmenekült Gödöllőről.
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A munkástanács kiterjesztette ellenőrzését a Gödöllői Polgári Takarékpénztár-
ra is, az intézetbe biztost rendelt ki. Felmérték a készpénz, az értékpapír, a helyiség, 
a berendezések állapotát.14 A társadalombiztosítást a korábbi helyzethez mérten 
a Forradalmi Kormányzótanács XXI. sz. rendelete kiterjesztette 1919. március 
30-tól kezdve, amikor kimondta, hogy „A betegségi és baleseti biztosítás hatálya 
alatt áll minden munkás.” Gödöllőt a váci kerületi munkásbiztosító pénztárhoz 
sorolták be.15

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 29-én kiadta XIV. sz. rendeletét, 
mely szerint „a Magyarországi Tanácsköztársaság az oktatásügyet állami feladat-
nak tekinti. Mihez képest a Tanácsköztársaság valamennyi nem állami nevelési és 
oktatási intézetét kezelésbe veszi át.” Ez a rendelet tehát megsemmisítette a ma-
gyarországi történelmi egyházak évezredes jogait az oktatás-nevelés terén. Ennek 
jegyében meg kívánták szüntetni az országban a hittanoktatást. Természetesen 
államosították a helyi minorita gimnáziumot is. A községi elemi iskolának 2 tan-
terme volt addig, a katolikusoknak 5, a reformátusoknak 3, az izraelitáknak 1 és 
a Garó-féle magániskolának 1 tanterme. Erre a 12 tanteremre jutott 1919-ben 887 
iskolaköteles tanuló Gödöllőn.  

A munkástanács Kovács Bernardin József minorita tanárt nevezte ki iskolaügyi 
megbízottnak. Április 18-án megala-
kult a Gödöllői Iskola Bizottság. Jú-
lius 6-án analfabetizmust felszámoló 
tanfolyam indult 43 résztvevővel. Az 
Uránus mozi helyiségében népműve-
lő-ismeretterjesztő előadások soroza-
tára került sor.16 A minorita tanári kar 
tagjai közül egyedül csak Bujnovszky 
Aurél állt ellen a kommunista tanító-
vá válás lehetőségének. Őt kizárták az 
iskolából, el kellett hagynia lakását, 
a gödöllői római katolikus plébános 
fogadta be, a plébánián helyezte el. 
A katolikus templomban 1919. április 
3-án délután a hívek gyűlést tartottak, 
mely elhatározta az egyházközség 
minden áron való fenntartását. On-
nan a gyűlés résztvevői a községhá-
zára vonultak, hogy tiltakozzanak a 
hittanoktatás eltörlése ellen.17

14 Munk. Alm. 1979. 29. 
15 Munk. Alm. 1979. 35. 
16 PML, XVI. 5. 6003/1919., Munk. Alm. 1979. 36–37. 
17 GVM, Gödöllői róm. kat. HD 46–47. 
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A közmunkára elvileg minden gödöllői lakos kötelezhető volt, hiszen a leginkább 
munkaképes férfi  lakosság hadiszolgálatot teljesített valamelyik fegyveres szerve-
zetben. A munkaidő napkeltétől napnyugtáig tartott, délelőtt egy, délben kettő és 
délután fél óra pihenővel, amelyeket a munkavezetők rendeltek el.9

A fejadagok szűkös volta, a fejadagokon felüli készletek begyűjtése, ha kellett 
erőszakos rekvirálása, a kis- és középparasztok szigorú ellenőrzése rossz hangu-
latot szült a gazdatársadalom körében. A terjengő hírek között az, hogy a mező-
gazdaság társadalmilag helyes útja a termelőszövetkezet, félelmet keltett, mert a 
kollektív gazdálkodást csak az államosítás végső megoldása felé tett ideiglenes lé-
pésnek tartották. Az egész berendezkedés a proletárdiktatúrában nem is titkoltan 
magántulajdon-ellenes volt.10

A gödöllői munkástanács lakásügyi hivatalt is létrehozott, hogy a súlyos la-
káshelyzetre tekintettel megoldásokat találjon. A lakásínség elsősorban az urada-
lom cselédségét gyötörte, de súlyosan érintette a helyi és az Újpestre, Budapestre, 
Aszódra ingázó ipari munkásságot is. A munkástanács legfőképpen Besnyőn vett 
igénybe villákat, de Gödöllőn is, melyek lakói, tulajdonosai magukra hagyták 
azokat, vagy kevesen voltak ahhoz, hogy a korabeli megítélés szerint jogosul-
tak legyenek az egész lakásra. A  gödöllői munkástanács azonban rákénysze-
rült, hogy csínján bánjon a lakásra szorulók kényszer beköltöztetésével, mert a 
községben pánikhangulat uralkodott, az országos hisztéria részeként. Elterjedt 
ugyanis, hogy a proletárdiktatúra előbb-utóbb államosítani fogja az összes la-
kást, tehát a családi ház magántulajdonának megszüntetése is csak idő kérdése. 
Ez nemcsak rémhír volt, hanem olykor a kommunista „felvilágosító” propagan-
da révén is elhangzott.11 

A Grassalkovich-kastély megüresedett szobái, termei is foglalkoztatták a köz-
véleményt. Többen proletár lakásokká alakították volna egyes részeit, mások 
tüdőszanatóriumot rendeztek volna benne, a gödöllői munkástanács árvaházzá 
alakította volna. A  Tanácsköztársaság rövid ideje alatt ezek a tervek nem reali-
zálódtak.12 A munkástanács építőipari tevékenysége kiterjedt a vízelvezető árkok, 
hidak, közvágóhíd, Gizella fürdő gondozására, építésére, bővítésére. Tervbe vet-
ték, hogy a családi ház építők a gödöllői erdőből kedvezményes áron épületfát 
kaphassanak. Az Országos Munkaügyi Tanács leirata szerint a Gödöllő–Aszód 
közötti HÉV vonalat meg kell építeni, hogy Aszód ipari munkássága (repülőgép-
gyár, malom stb.) és Budapest között szorosabb kapcsolat létesülhessen. Ezzel 
megoldódott volna Besnyő bekapcsolása a gyors közlekedésbe. A munkások to-
borzása és az építkezés elkezdődött. Az építendő villamosvasút töltése kinyúlik a 
Galgáig és jelenleg is látható.13

9 GV 1919. máj. 11.
10 PML, XVI. 5. 67/1919.
11 GV 1919. febr. 16., Munk. Alm. 1979. 32. 
12 Iratok 1969. 168. sz., Munk. Alm. 1979. 34–35., Dok. 1984. 36. sz.
13 PML, XVI. 13. 3541/1919., Munk. Alm. 1979. 35. 
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A HADSEREG FŐPARANCSNOKSÁGA 
A KASTÉLYBAN

A helyi társadalom égető lakásproblémáinak megoldására szüntelen felmerült a 
gondolat, hogy proletár-lakásokat alakítsanak ki a kastélyban. A  gödöllői mun-
kástanács árvaházat szeretett volna létesíteni benne, majd 1919. április 18-án meg 
is nyitotta azt. Felmerült a gondolat, hogy az Aszódig meghosszabbítandó HÉV 
munkálatainak műszaki személyzete kapna otthont a Grassalkovichok egykori 
fészkében. A  Vasárnapi Újság 1919. május 4-i címlapján meg is jelent a kastély 
belső udvarának képe, amelyen népviseletet hordó proletár gyermekek játszanak.24

Április 16-án azonban megindult a királyi román hadsereg támadása a Tanács-
köztársaság ellen a demarkációs vonal teljes hosszán. 1919. május 1-jén a Vörös 
Hadsereg főparancsnokságát a gödöllői kastélyba helyezték, és ezzel a kastéllyal 
kapcsolatos szerteágazó, békés tervek lekerültek a napirendről. A  Forradalmi 
Kormányzótanács május 4-én a Vörös Hadsereg főparancsnokává Böhm Vilmost, 
vezérkari főnökévé Stromfeld Aurélt nevezte ki. Stromfeld május 1-jén érkezett 
Gödöllőre a vezérkarral Szolnokról, mint kinevezett vezérkari főnök, innen irányí-
totta az északi hadjáratot a csehszlovák intervenciós hadsereg ellen. A kormányzó-
tanács különbizottsága május 11-én itt tárgyalta meg vele a támadás tervét. A Vörös 
Hadsereg május 20-án megindította felszabadító ellentámadását a csehszlovákok 
ellen Miskolc térségében. A gödöllői kastély egy győzelmesen előnyomuló hadse-
reg vezérkarának fészke ekkortól kezdve.

Gödöllőn a március 22-i népgyűlés után megalakult a Vörösgárda, tagjai: 
Borzay Béla, Bagi Mátyás, Malm Sándor, Domcsák István, Csáder Nándor, Ba-
logh József, Berze Samu, Csákó Károly, Schöntal Gábor, parancsnok Moór János 
leszerelt katona, géplakatos. A Belügyi Népbiztosság március 26-i rendelete után 
a gödöllői Vörösgárda tagjaiból megalakult a Vörösőrség március 28-án. Területi 
beosztása szerint az 1. Budapesti Vörösőrezred váci 2. sz. zászlóaljának gödöllői 
századát képezte.25

A Hadügyi Népbiztosság 1919. április 21-én táviratilag közölte a 2. hadosztály 
parancsnokával (Kecskemét) rendeletét, miszerint Gödöllőn haladéktalanul állít-
sa fel a toborzó bizottságot. A  gödöllői járás sorozóbizottságának elnöke: Tallér 
Miklós, tagjai: Czeczulics János, Csengery Kálmán, orvosai dr. Lehotka Károly, dr. 
Berente István. A gödöllői járásban a Vörös Hadsereg szervezése és toborzása a 
munkásság által lakott településeken sikeresen folyt. A gödöllői toborzó bizottság 
június elején azt jelentette, hogy Gödöllőről és a járásból egy zászlóaljat küldött a 
frontra és egy másik zászlóalj szervezése pedig tovább folyik.26 A földműveléssel 
foglalkozó parasztok körében azonban nem volt sikeres a toborzás a júniusi me-

24 Munk. Alm. 1979. 33–35. 
25 PML, XVI. 13. 3887/1919., Munk. Alm 1979. 23–25., VIGH K. 1979. 34, 92. 
26 VIGH K. 1979. 176–177. 
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A besnyői Historia Domusban olvashatjuk ezekről a napokról és harcokról: 
„A diktatúra másik nagy bűne az emberi lelkek elvadítása. Az ifj úság erkölcsi felfo-
gását teljesen elvadították, iskolai nevelést ingatag alapra fektették. A családi életet 
is fel akarták forgatni a házasságbani könnyű elválásokkal. Sőt voltak agitátoraik, 
akik a nők kommunizálását tanították, hirdették.”18 A Tanácsköztársaság vezetése 
észlelve a társadalmi feszültséget, amely a vallás és oktatás tárgykörében egyre nőtt, 
április közepén nyilatkozatra kényszerült. Az állásfoglalást a Közoktatásügyi Nép-
biztosság adta ki, melyet a papoknak a szószékekről ki kellett hirdetniük húsvét 
vasárnapján és még a következő két vasárnap (1919. április 20., 27. és május 4.) 
A kötelező hirdetmény a következő volt:19

„1. A Tanácsköztársaság mindenki számára teljes vallásszabadságot biztosít.
2. A papokat a vallásos tevékenységükben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki 

sem zavarhatja.
3. A templomok és vallásos célokat szolgáló egyéb épületek /: kápolnák – kegyhelyek 

stb. :/ ezentúl is kizárólag vallásos célokra fognak szolgálni, s a templomokból sem 
színházat, sem kabarét, sem gyűléshelyet, sem kultúrházat csinálni nem fognak.

4. A Kommunizmus, a tanácsköztársaság – a proletárdiktatúra nem akarja és nem 
fogja megváltoztatni a házasságnak és családi életnek eddigi rendjét, nem akarja 
és nem fogja behozni a nőközösséget.

5. Mindazokat, akik ennek ellenkezőjét hirdetve félrevezetik a népet, azt a forradal-
mi rend ellenségeinek tekinti és ilyenek gyanánt fog elbánni velük.”

A gödöllői plébános 1919. április 25-én, Szent Márk napján a szokásos búzaszen-
telést nagy tömeg kíséretében meg is tartotta. Büszkén jegyezte fel az egyházközség 
házi történetében.20 Előző nap, április 24-én Gödöllőn az egyesült munkáspárt, a 
Magyarországi Szocialista Párt, nagygyűlést tartott, melynek neves szónoka Nyisz-
tor György volt. Május l-jén pedig első ízben ünnepelték meg Gödöllőn a munka 
nemzetközi ünnepét.21 Ezekben a napokban, hónapokban a szellemi, ideológiai 
kulturális ráhatások vegyesek voltak Gödöllőn és az országban is.

A gödöllői járásban és községben már májusban működött a forradalmi tör-
vénykezés.22 A  gödöllői községi forradalmi törvényszék elnöke Hajduczi János 
építőmunkás lett. Működése során lopásért, tiltott fegyvertartásért börtön- és 
pénzbüntetést szabott ki. Néhány orgazdasági esetet is felderítettek. A  gödöllői 
forradalmi törvényszék ítéletei, más törvényszékekkel összehasonlítva, általában 
enyhék voltak.23

18 Besnyői HD II/4. 295. 
19 A hirdetményt a bagi róm. kat. egyházközség Historia Domusából ismerjük. Közölve HORVÁTH L. 1982. 206–207. 
20 Gödöllői róm. kat. HD 47–48. 
21 GV 1919. ápr. 25., Munk. Alm. 1979. 27–28. 
22 HORVÁTH L. 1989/2. 112., 117. 
23 VIGH K. 1979. 171., ASZTALOS I. 1988. 43. 
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bocsátott ki a „terrorcsapatok” feloszlatására. A rendelkezés éle a szociáldemokrata 
párt tömegbázisán elsősorban a szélsőséges, a hatalommal visszaélő, a zabolátlan, 
anarchista alakulatok ellen, köztük Cserny József csapata ellen irányult. Kun Béla is 
kénytelen volt engedni ebben az ügyben azért, mert így vélte fenntartani a számára 
mindennél fontosabb politikai egységet. Kunt ezért Korvin Ottó bírálta egy hozzá 
intézett beadványában.30 Böhm így emlékezett vissza később a nem kis veszéllyel 
járó akcióra. „E rendelet alapján Csernyt fölszólítottuk, hogy jelenjen meg a fő-
hadiszálláson. Kifejtettem előtte, hogy a hadsereg főparancsnokság mindenkitől 
egyaránt megköveteli a parancsok teljesítését, ha ő ezt megtagadja, súlyos követ-
kezményekre számíthat. Nem riadunk attól sem vissza, hogy fegyveres erőszakkal 
tegyük csapatát ártalmatlanná. Ha harcolni akar, menjen ki a frontra, harcoljanak a 
fegyveres ellenség ellen, de ne hősködjenek itthon, a fővárosban, fegyvertelenekkel. 
Minden további tárgyalás nélkül azt követelem, hogy nyolc napon belül az egész 
csapat valamennyi autóval, az összes ágyúkkal és gépfegyverekkel és a teljes fölsze-
reléssel jelenjen meg Gödöllőn, a főhadiszálláson.

Május 19-én Cserny csapatával valóban jelentkezett. Két zászlóaljjal, egy üteg-
gel jelentünk meg fogadásukra. A főparancsnokság politikai osztályának vezetője, 
Moór Pál fölszólította Csernyéket, hogy egy órán belül adják át fegyvereiket, el-
lenkező esetben a készenlétbe helyezett csapatokkal fogjuk azokat elvenni. Félórai 
tanakodás után Csernyék leszereltek. Négy vagon telt meg a tőlük elvett fegyverek-
kel és lőszerekkel. A lefegyverzett legénységet kiküldtük a hatodik hadosztályhoz a 
frontra. Münnich Ferenc hadosztály-politikai megbízott azt jelentette róluk – és a 
jelentés valódiságáról a fronton magam is meggyőződtem –, hogy a fegyvertelenek-
kel szemben Budapesten hősködő legények kint a leggyávább módon viselkedtek. 
Egyenkint szökdöstek meg csapataiktól. Csernyék leszerelésére hamar megérkezett 
a dörrenő válasz. Május 23-án éjjel Kiss Jenő sofőrrel és Orgovány László katoná-

30 BORSÁNYI Gy. 1979. 164., HAJDU T. 1969. 194., 201. 

Böhm Vilmos 
és Stromfeld Aurél 

a kastély bejáratánál 
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zőgazdasági munkák kellős közepén. A Vörös Hadsereg főhadiszállásának Gödöl-
lőre helyezése után a Pest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc–Kassa országút – mint már 
annyiszor a történelemben – ismét kiemelkedően fontossá, az északi hadjárathoz 
felvonuló csapatok fő közlekedési területévé vált.

A szorosabb, jobb kapcsolattartás érdekében a hadsereg főparancsnokság má-
jus 14-én a 6. repülőszázadot áttelepítette Gödöllőre. A  repülőteret a Szada felé 
vezető út bal oldalán, közvetlenül a temető mögött alakították ki, ez ma már be-
épített terület. A  főparancsnokság utasítása szerint az írásbeli jelentéseket a gé-
pek 100 méter magasban keringve dobták le a repülőtérre, ha szóbeli jelentést 
akartak tenni a pilóták és megfi gyelők, akkor itt szálltak le a frontról jövet (nem 
Mátyásföldön!), és gépkocsival jutottak be Stromfeld kastélybeli főhadiszállására. 
Az északi hadjárat idején a repülők által követett leggyakoribb útirány a Mátyás-
föld–Gödöllő–Aszód–Hatvan–Salgótarján–Losonc–Miskolc–Kassa volt. A Hadü-
gyi Népbizottság, tapasztalva a légierő hatékonyságát, 1919. május 24-én utasítást 
adott a repülőgépgyártás fokozására.27

A Vörös Hadsereg Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye területén, a gödöllői körzet-
ben is, szinte mindent igénybe vett, amire szüksége volt. 1919. május 8-án a gödöllői 
járási direktórium közölte a községekkel a Keleti Hadsereg parancsnokság rendele-
tét 500 hámos tüzér lónak a kiállításáról, minden 4 ló mellé egy lóápolót számítva. 
A lovakat Pécelen a 65. vörös tüzérezred parancsnokságának kellett átadni. Május 
13-ára már rekvirálást kellett elrendelni a községekben, mivel a rendelet végrehaj-
tása akadozott.28 A gödöllői és aszódi járáson átömlő Vörös Hadsereg alakulatai az 
északi hadjáratra vonultak fel. A terület kiélése már ekkoriban nagy mértéket öltött, 
a visszaélések szaporodtak olyan mértékben, hogy a lakosság kezdeti lelkesedését a 
Tanácsköztársaság iránt apasztani kezdték. Vagyis a rekvirálások mértéke és módja 
politikai kérdéssé kezdett válni. A hadsereg főparancsnokság ismételten kénytelen 
tiltó parancsot kiadni az ügyben 1919. május 24-én. „F. évi 517/583 szám távirati 
rendelet dacára ismételten előfordulnak oly esetek, hogy a vörös katonák és átvonu-
ló csapatok a lakosságtól élelmi cikkeket rekvirálnak, vagy térítés nélkül elvisznek, 
zöld vetéseket legeltetnek és kaszálnak, mi által a lakosságot a legszükségesebb kész-
leteiből fosszák meg és tönkre teszik az egész termést. Ezen a vörös katona proletár 
fegyelmével össze nem egyeztethető eljárás végleges megszüntetése végett elrende-
lem, hogy az összes alárendelt parancsnokságok legszigorúbban utasítandók, hogy 
mindazon egyénekkel szemben, kik ily visszaéléseket elkövetnek, a legszigorúbban 
járjon el és szükség esetén az illetők a rögtönítélő eljárás alá vonandók.”29 Minden 
intézkedés ellenére a hadsereg és a nép élelmezése a négy háborús év után kibonta-
kozó ötödik forradalmi-háborús évben természetesen csak egyre súlyosbodhatott. 

Ezekben a hetekben a magyar katonai erő központja van jelen a kastélyban. 
Április 30-án Böhm Vilmos, ekkor még a Keleti Hadsereg parancsnoka, rendeletet 

27 HL, TK ir. 63/6., 64., 80–84. sz. és KARDOS Gy. 1978. 11–15. 
28 PML, XVI. 13. 3756/1919., 3806/1919.
29 PML, XVI. 11. 1873/1919.
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Böhm Vilmos, aki kétségtelenül nem szívelte Kun Bélát, az események intimebb 
változatát így adja elő: „A fővárosi ellenforradalom folyamán Kun Béla nem viselke-
dett a helyzetnek megfelelő bátorsággal. Este nyolc óra tájban halálsápadtan beállí-
tott az ellenforradalom hírével a főhadiszállásra. Telefonösszeköttetést igyekeztünk 
létesíteni Budapesttel, de nem sikerült, mert az ellenforradalmárok a telefonközpon-
tot is elfoglalták. Már 7 tájban a József-központból felhívták Stromfeldet és tudatták 
vele az ellenforradalom kitörését. Azt remélték, hogy a vezérkar tisztjei is csatla-
koznak hozzájuk. Számításaikban azonban csalatkoztak. Az ellenforradalom híré-
re a főhadiszállásra rendeltük a közeli kistarcsai gyár munkásságát. Beszüntettem a 
fronttal való telefonösszeköttetést, nehogy a frontra nyugtalanító hírek szállingózza-
nak s megzavarják a hadműveleteket, végül megtiltottam, hogy engedélyem nélkül 
bármiféle, katonákat szállító vonat a fővárosba befusson. Így megakadályoztuk, hogy 
a frontról esetleges ellenforradalmi csapatok a fölkelők segítségére siessenek.

De Kunt alig lehetett megnyugtatni. Ahelyett, hogy a veszedelem pillanatában 
a forradalom fővárosában maradt volna a csapatok élén, sietve eltávozott helyéről s 
a hadsereg parancsnokságnál keresett menedéket. A városból kapott megnyugtató 
hírek hatása alatt 10 óra után Kunt erős védőfedezettel bekísértettük a fővárosba.”36

Az 1919. június 24-i katonai ellenforradalom elemzése a legsürgősebb feladata 
volt a kommunistáknak természetesen. Még az ellenforradalmi vállalkozás megin-
dulása előtti napokban Korvin Ottó felfedte a Gödöllőre is vezető politikai szála-
kat. Ezért ellenőröket akart kirendeltetni a hadsereg főparancsnokságra, de Böhm 
Vilmos nemcsak megtiltotta ezt az akciót, hanem a tanácsok kongresszusán június 
21-én a nyilvánosság előtt is elítélte. Később persze azért kiderült, hogy a katonai 
szervezkedés élén helyzetüknél fogva a Hadügyi Népbizottság, a budapesti (IV.) 
hadtest és a gödöllői vezérkar ellenforradalmi szándékú tisztjei és beosztottjai áll-
tak és nem a csapatoknál kint lévők.37

Az antant hatalmak által a Vörös Hadseregre rákényszerített visszavonulás a 
Felvidékről megrendítette a hadsereg, a politikai vezetés és emberek millióinak re-
ményét abban, hogy az antanttal elfogadható békét lehessen kötni. Stromfeld Aurél 
1919. június 29-én lemondott vezérkari főnöki tisztéről és távozott Gödöllőről, pél-
dáját több tisztje is követte. Utódja július 3-tól Julier Ferenc lett, aki július 4-én ér-
kezett Gödöllőre.38 Böhm Vilmos még július 5-re Gödöllőre hívta a főhadiszállásra 
a baloldali és jobboldali szociáldemokrata politikusokat: Pogányt, Landlert, illetve 
Weltnert, Haubrichot tárgyalásra. Ám az idő közben főparancsnoki tisztéről le-
mondott Böhm Vilmost a Forradalmi Kormányzótanács július 10-én bécsi követté 
nevezte ki. Így Böhm is távozott Gödöllőről.39 Kun Béla – úgy látszik – beváltotta 
szavát, mert a gödöllői főhadiszállás megerősítésére kiküldette Budapestről a 42. 
vasas vörösezred egyik zászlóalját (3. század). 

36 BÖHM V. 1990. 289. 
37 HAJDU T. 1969. 292., 300. 
38 HAJDU T. 1969. 309., 316–317. 
39 MOT 8. 330–331. 
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val a vezérkari főnöki irodából, Stromfeldtől a gödöllői pályaudvarra igyekeztem. 
A fasorban éles revolverlövés fogadott. A katonák felismerték a menekülő merény-
lőt, egy bőrkabátos Cserny csapatbelit. A koromsötétben nem üldözhettük. Kun 
egy órán belül értesült az esetről. Felháborodást színlelt, betiltotta a lapoknak a 
merénylet hírének közlését, de a vizsgálat is elmaradt.”31  

Böhm Vilmos 1919. június elején Gödöllőre tanácskozásra hívta Kunfi t, 
Weltnert, Horovitz Gábort és Haubrichot, de nem tudtak közös elhatározásra jutni. 
A Kormányzótanács elleni fellépésre ugyanis a munkások nem voltak hajlandók. 
Június közepén Tamássy Tibor (alias Bálint Tódor) hadapródjelölt, hírszerző elju-
tott Szegedről Gödöllőre, ahol Lorx Viktor alezredes közbejöttével megszerezte az 
akkori hadrendet a szegedi hadügyminisztérium részére. Tamássy minden való-
színűség szerint a szegedi franciák és a románok számára is kémkedett.32 A Duna-
Tisza közén június 18-án, majd a fővárosban június 24-én kitört ellenforradalom 
hatással volt a hadsereg főparancsnokságára, noha Gödöllő és környéke nyugodt 
maradt. Egyes értékelések szerint: „A kommunista vezetők azonban nem vesztet-
ték el a fejüket, a karhatalom készen állt, a budapesti csapatok legtöbbje kitartott a 
forradalom mellett, és reggelre teljesen helyreállt a rend.”33

„A lázadás kirobbanását követően Kun Béla a hadsereg főhadiszállására, Gödöl-
lőre utazott, hogy a sorsdöntő órákban személyes jelenlétével segítse a szükséges 
intézkedéseket és megakadályozzon minden ellenforradalmi kísérletet. Tisztában 
volt azzal, hogy ha a többségében régi vezérkari tisztekből álló Hadsereg-főpa-
rancsnokság az ellenforradalom oldalára áll, a szocialista állam helyzete kataszt-
rofálissá válhat. Tudta, hogy a Clemenceau-jegyzék elfogadásáról hozott döntés a 
régi tisztek hangulatát erősen kedvezőtlenül befolyásolta. Estére Budapestre vissza-
térve Szántót tájékoztatta: a hadsereg-főparancsnokság magatartását illetően nem 
a legjobb benyomásokat szerezte. Elhatározták, hogy egy megbízható vasmunkás-
zászlóaljat küldenek Gödöllőre, a vezérkar biztosítására.”34

„Az ellenforradalmi felkelés kitörésének pillanatában Kun Béla a Hungária-
szállóban, az úgynevezett szovjetházban tartózkodott. Úgy tűnik, a legfontosabb 
dolognak a hadsereg magatartását tartotta. Mivel Gödöllővel nem volt telefonösz-
szeköttetés, autóba ült és Böhmhöz hajtatott, talán azért, hogy megakadályozza a 
hadsereg parancsnokság csatlakozását az ellenforradalomhoz (ami egyáltalán nem 
volt kizárt), talán hogy szükség esetén segítséget hozzon Budapestre.” És végül egy 
általános dicséret Kun Béláról: „Nagy személyes bátorságot tanúsítva, közvetlenül 
is részt vett a m. Vörös Hadsereg harcainak irányításában.”35

31 BÖHM V. 1990. 294–295. 
32 HAJDU T. 1969. 220., FOGARASSY L. 1988. 9. 
33 MOT 8. 323. 
34 MOH 2. 245–246. 
35 BORSÁNYI Gy. 1979. 184. – Érdekes, hogy BÖHM V.: Két forradalom tüzében. Wien. Bécsi Magyar Kiadó 

1923. 227. p.-ra hivatkozik. BÖHM ugyanennek a művének másik kiadásában, amelyet én használtam, egé-
szen másként mondja el az eseményeket., MÉL I. 1029. 
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szautaztak Budapestre. Julier Gödöllőn kiszállt a vonatból, de visszautazás közben 
meggyőzte Bokányit arról, hogy az ellentámadás nem fog sikerülni.”42 Ceglédről 
Gödöllő érintésével Budapestre utazni vonattal nem lehetséges. Ezért július 31-én 
a visszautazás valószínűleg másként zajlott le.

Az összeomlás hírére Stromfeld Aurél augusztus 1-jén megjelent a gödöllői 
főhadiszálláson, hogy mentse, ami még menthető. Parancsára az I. hadtest visz-
szafoglalta a románoktól Szolnokot, de a román hadsereg lovasságának bevonu-
lása Jászberénybe, és az, hogy az ellenség elérte a Budapest–Miskolc vasútvonalat, 
lehetővé tette a Vörös Hadsereg Szolnoknál lévő erőinek bekerítését, ami be is 
következett.

A Kormányzótanács utolsó ülése még együtt volt Budapesten, amikor Haubrich 
tisztjei közül a budapesti hadtesttől két tiszt augusztus 1-jén felkereste Gödöllőn 
Juliert, és támogatást kért tőle a Kormányzótanács feloszlatására. „Az óvatos Julier 
közölte: szerinte erre már nincs szükség.”43 És valóban. A román királyi hadsereg 
Demetrescu tábornok vezette csoportja július 30-án éjjel megkezdte az átkelést a 
Tiszán Kiskörénél, és 31-én estére a 7. hadosztály már 10 km mélységű hídfőt ho-
zott létre. Ennek védelme alatt a 2. lovasdandár is átkelt és előrenyomult a Miskolc–
Budapest közötti vasúti összeköttetés birtokba vételére. A délután folyamán átkelt 
2. lovashadosztály – parancsnoka Davidoglu – nyugat-délnyugat irányba tört előre, 
hogy a Szolnokon tartózkodó vörös csapatok hátába kerüljön.44

Kocsis (Trayer) István egységének a gödöllői óvodában 1919. július 31-én tar-
tott beszédet a századparancsnok. A megszólítása ekkor még: „Elvtársak! Katonák!” 
volt. Ugyanez a századparancsnok augusztus 1-jén ismét beszédet tartott nekik, a 
megszólítás már: „Munkások! Katonák!” volt. Ekkor közölte velük, hogy a Tanács-
kormány lemondott, a szociáldemokraták vették át a hatalmat.45 Augusztus 2-án a 
román hadsereg megszállta Hatvant. Ekkor a 42. vasas vörösezred Gödöllőre kihe-
lyezett zászlóalja összepakolt, felkészült a Budapestre való visszavonulásra.

Haubrich hadügyminiszter 1919. augusztus 2-re virradó éjjel 0 óra 40 perckor 
közölte a gödöllői főhadiszállással, hogy átveszi a hadsereg főparancsnokságát. Az 
ezt követő parancsokból a Vörös Hadsereg kifejezés azután már elmaradt. Hajnali 
3 óra 10 perckor a hadsereg parancsnokság azt a javaslatot küldte Haubrich főpa-
rancsnoknak, hogy csak a szociáldemokrata politikai megbízottakat hagyják meg a 
hadseregnél. A Gödöllőre beérkező hírre, mely szerint a román lovasság járőre már 
elérte Turát, a hadsereg parancsnokság 1919. augusztus 2-án délután 16 órakor ki-
ürítette Gödöllőt, és Budapestre költözött, a Dorottya utcai Magyar Király Szállóba, 
melyben a IV. hadtest parancsnoksága székelt.

A román királyi 2. lovashadosztály szállta meg Gödöllőt 1919. augusztus 3-án 
(augusztus 2-án a direktórium még intézkedett!), parancsnoksága a kastélyban he-

42 HAJDU T. 1969. 328., FOGARASSY L. 1988. 24. 
43 MOT 8. 329., 343–344., HAJDU T. 1969. 352., FOGARASSY L. 1988. 24., 35.
44 MOH 2. 255–256., FOGARASSY L. 1988. 13., 21. 
45 Kocsis (Trayer) I. visszaemlékezései. Ld. 40. jegyzet.
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Kocsis (Trayer) István vöröskatona a kiküldött alakulatban szolgált. Százada 
a vasúti pályaudvaron, a királyi váróteremben teljesített őrszolgálatot, kihelyezett 
őrsége a pályatesten veszteglő főparancsnoki szerelvényt vette körül. Az állandó-
an befűtve tartott mozdonyra négy pullmankocsi volt rákapcsolva, a szerelvény 
minden ajtaja előtt, mind a két oldalon állandóan egy-egy őr állt, összesen 12 fő. 
A túlsó oldalon akkor még a királyi vadaskert létezett. A kihelyezett őrség szolgála-
ti ideje 24 óra volt, utána 24 óra a körletben és gyakorlaton, azután 24 óra szabad-
idő következett. Kocsis (Trayer) István illetmény cigarettáját gödöllői parasztokkal 
cserélte el tejért, túróért, kolbászért és az akkori Váci úton lévő borbélyműhelybe 
járt nyiratkozni.40

A Vörös Hadsereg gödöllői főhadiszállásán eddigi ismereteink szerint az alábbi 
katonai alakulatok teljesítettek védelmi, karhatalmi és őrszolgálatot, valószínűleg 
nem egyszerre, nem azonos időben. A Lenin-fi úk egy százada júniusban, a római 
katolikus főgimnázium volt a szálláshelyük. Egy székely század május-júniusban, 
szálláshelyük a kastélyban volt. A  10. gyári munkásezred kistarcsai gépgyári 1. 
zászlóalja júniusban. A 42. vasas vörösezred egy zászlóalja júniusban a községben 
és egy óvodában elszállásolva. A 6. repülőszázad május-júniusban a régi temető 
mögött, Szada felé az út bal oldalán telepítve.

Gödöllőn július 13-án adta ki a vezérkar a 20-ára virradóra szóló off enzíva 
megindítására a parancsot a hódító román hadsereg frontja ellen. Mint tudjuk, 
a támadás napok alatt összeomlott. Julier Ferenc július 25-én délután a kataszt-
rofális helyzetre való tekintettel benyújtotta lemondását, és a felelősséget a csa-
patokra hárította. Landler Jenő hadügyi népbiztos a lemondást nem fogadta el. 
Julier 1927-ben, amikor már nyíltan hivatkozhatott „érdemeire” a Tanácsköztár-
saság megdöntésében, összegezte szerepét és tetteit. „Legkívánatosabbnak látszott 
a hadsereget úgy, amint volt, a tanácskormány ellen fordítani. Hiszen abban az 
időben magam is kaptam Bécsből ilyen ajánlatot. Azonban a kérdés eldöntésénél 
a csapat szelleme az irányadó. Márpedig a csapat szelleme a frontról való vissza-
vonulás után a népbiztosok által kifejtett agitáció következtében ismét vörössé 
vált. Erre nézve több helyről kaptam jelentést. A hadsereg tehát akkor ily válla-
latra nem volt kapható. Egy ily kísérlet legelőbb a gödöllői tisztikar lefogását és 
nem kételkedem, hogy a jelentékenyebb tisztek kivégzését eredményezte volna… 
E megfontolásaim arra az elhatározásra kényszerítettek, hogy a hadsereget az el-
lenségnek nekivigyem, tekintet nélkül a hadsereg állapotára, az ellenség erejére és 
végül a harc várható kimenetelére.”41

Böhm Vilmos távozása után Landler Jenő lett a hadügyi népbiztos, ő július 18-
án érkezett meg Gödöllőre, és Julier mellé állította politikai ellenőrnek Münnich 
Ferencet. De ekkor már késő volt. Cegléden július 31-én a hadtestparancsnokok és 
mások részvételével Kun Béla külügyi népbiztos és helyettese értekezletet tartott, 
amelyen részt vett Julier Ferenc vezérkari főnök is. Fogarassy szerint: „Ezután visz-

40 Kocsis (Trayer) István visszaemlékezéseit Gödöllőn hangszalagra vette Polónyi Péter 1984. ápr. 26-án.
41 MOH 2. 250., FOGARASSY L. 1988. 15., 17. – Az utóbbi oldalon közli JULIER lemondó iratát.
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ROMÁN MEGSZÁLLÁS 

A gödöllői körzetet legelőször Turán és Maglód felől Pécelen érte el a román hadse-
reg augusztus 2-án.52 Ez a román hadsereg augusztus 3-án hatolt tovább Isaszegen 
keresztül Gödöllőre, a cél nyilván a Vörös Hadsereg főhadiszállásának a megka-
parintása volt. Isaszegnél azonban még a Vörös Hadsereg hősies ellenállásába üt-
köztek. A  Hatvan felől visszavonuló vörös katonaság érkezett Isaszegre délelőtt. 
A  szentkirályi koronauradalom lovas küldöncétől értesültek róla, hogy a Tápió 
völgye felől nagy tömegű román lovasság és tüzérség özönli el a vidéket. A Vörös 
Hadsereg katonái erre a hírre ellenállásra készültek fel, a topolyosi részen rajvo-
nalba ásták be magukat. Egy idő után feltűnt a román lovasság éle, a vörösök tüzet 
nyitottak az ellenségre, de az túlerőben lévén, a harmadik rohammal legázolta őket. 
Csak néhányan maradtak életben, őket elhurcolták, két isaszegi is volt köztük.

Eközben Hatvan felől Budapest felé haladt egy vörös páncélvonat, amelyik a 
harci zajra megállt, és rövid tájékozódás után beavatkozott a küzdelembe. A pán-
célvonat tüzérségi tüze és az újabb román lovasroham elé szórt négyágú acéltüskék, 
spanyoltüskék (ezeket a MÁVAG-ban és a GANZ-ban gyártották) miatt az újabb 
román támadás megtorpant, a román lovasság soraiban a megsérült, lesántult lo-
vak nagy kavarodást okoztak. Ebben az alkalmas pillanatban a hátrább lévő vörös 
rajvonalak tüzeltek a románokra, meglehetős pusztítást okozva közöttük. A román 
lovasság megtorpant, majd újra támadt és újra megtorpant. Végül a román tüzér-
ség vetette ki állásaikból a vörös magyarokat, nagy részük odaveszett. Ezeket a ma-
gyar halottakat két nap múlva temették el.53

Mint tudjuk, a román hadsereg végül is délről foglalta el Gödöllőt. Az erődítési 
rendszer valószínűleg akkor sem képezett volna akadályt az útjában, ha északról 
jön, mert ez az erődítési vonal, amelyen több hónapot dolgoztak, valószínűleg csak 
igen csekély mértékben valósult meg. És önmagában, védő csapatok nélkül, úgy-
sem ért volna semmit, ha teljesen el is készül.54 Augusztus 2-án a Fót, Dunake-
szi, Alag és Mogyoród körzetében elhelyezkedő 1/1. erődítési zászlóalj és vörösőr 
különítmény tehát megszökött, annak az ellenőrizetlen hírnek a vételekor, hogy 
Máriabesnyőn feltűnt az első román járőr. Augusztus 3-án, a reggeli kiosztása után 
az erődítési zászlóalj még visszamaradt részei, köztük két üteg tüzér, utolsóként 
eltávozott Mogyoródról. A zűrzavart és a vöröskatonák eltávozását használták fel 
Mogyoródon arra, hogy a községházán őrzött fegyverek birtokbavételével a hely-
beliek átvegyék a község feletti hatalmat még jóval a románok megérkezése előtt.55

A román megszálló csapatok éle 1919. augusztus 3-án vonult be Gödöllőre, va-
lószínűleg a délutáni órákban. A Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség a délelőtt folya-

52 ZSEDÉNYI A. 1926. 131–133. 
53 ETELÉNÉ 1969. 30. és az isaszegi Falumúzeumban őrzött visszaemlékezések.
54 PML, XVI. 13. 3782/1919., FOGARASSY L. 1938. 24. és KIRSCHNER B. 1968. 443. 
55 FOGARASSY L. 1988. 29. 
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lyezkedett el, amelyben a hadosztály augusztus utolsó napjaiban 100 ágyas katonai 
kórházat rendezett be.46 Gödöllőről a román hadsereg 1919. október 20-án vonult 
ki, csak a kórházat hagyta hátra a kastélyban, amelynek ellátása továbbra is sú-
lyosan terhelte a járás községeit.47 1919. augusztus 3. és október 20. között Károly 
román trónörökös tartotta szállását a Grassalkovichok sokat látott kastélyában Gö-
döllőn. Károly herceg estélyt adott, amelyre meghívatta a „helyi intelligenciát” is. 
Állítólag fényes estélyére senki sem ment el a helyi vezetők közül.48 Károly trónörö-
kös személyi okokból lemondott ugyan a trónról 1925-ben, de 1930. június 6-án 
hazatért külföldről és trónra lépett.49

A csömöri körfőjegyző, Bitskey Gyula 1919. augusztus 6-án foglalta el újra 
hivatalát „a román trónörökös megbízottja, Várady Károly különítmény parancs-
nok kíséretében.” Mivel a nemzeti hadsereg és egyéb magyar különítmények 
1919. augusztus 6-án még nem tevékenykedtek Gödöllőn és környékén, úgy vél-
jük, hogy Várady Károly egy román különítménynek volt a parancsnoka, amelyik 
valószínűleg a trónörökös védelmére rendeltetett.50 November 14–16. között a 
román csapatok kivonultak hazánk kifosztott fővárosából és a nem kevésbé fel-
dúlt Duna-Tisza közéről, ekkor költöztették el a 2. román lovashadosztály kórhá-
zát is a gödöllői kastélyból.

Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén 1919. november 16-án vonult 
be Budapestre. A gödöllői kastélyba csak december 13-án látogatott el, amikor 
megszemlélte a helybeli karhatalmi századot. Ez alkalomból a Gödöllő és Vidé-
ke „melegen” üdvözölte. Ugyanebben a lapszámban tették közzé: „Tilos sapkák. 
A volt vörös hadseregben használatos volt tányér sapkák hordását betiltotta a főve-
zérség. Aki ilyen sapkát visel, meg lesz büntetve.” Horthy Miklós 1920 januárjában 
a nemzeti hadsereg főhadiszállását Gödöllőre, a kastélyba helyezte. A Gödöllő és 
Vidéke 1920. január 11-i számában azt írta: „Örömmel üdvözöljük a mi katoná-
inkat Gödöllőn. Ide igazán ’haza’ jöttek. Jó magyar emberek testvéri hajlékába. 
Büszkeséggel tölt el bennünket a tudat, hogy a ’mi’ hadseregünk fi ainak nyithat-
juk meg otthonunkat. Érezzék jól magukat szerény és a viszonyok folytán igazán 
szegényes körünkben.”51

46 PML, IV. 427. 5367/1919., 5378/1919., FOGARASSY L. 1988. 30–31. 
47 PML, IV. 427. 6513/1919.
48 HELTAI M. 1975. 114. – Augusztus 13-án Károly trónörökös tisztogató hadműveletet vezetett Egerből 

a Bükk hegységében bujdosó vöröskatonák ellen. FOGARASSY L. 1988. 53. 
49 CSERES T. 1988. 490–491., 590–592. 
50 PML, IV. 408. v. TAGYOB Gödöllői járás.
51 GV 1919. dec. 14., GV 1920. jan. 11.
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Rákoskeresztúron.58 A román hadsereg természetesen mindenhol összeszedette a 
fegyvereket. Ám ebbeli tevékenysége kiterjedt a vadászfegyverekre, a díszfegyve-
rekre és az antik fegyverekre is, vagyis a muzeális értékű fegyverzetre is. 

Erőszakos rekvirálásaik során a románok gyakran alkalmaztak magyar „tol-
mácsokat”, egyiküket néven is tudjuk nevezni. Szadán Schramkó Gyula volt a 

„tolmács”, aki saját kijelentése szerint is mással foglalkozott, mint a nyelvi nehézsé-
gek elhárításával. Azt mondta egy éjjel rekvirálás során: „onnan viszek, ahonnan 
akarok és nem vagyok kíváncsi az elöljáróság véleményére.” Ez volt a válasza arra, 
hogy az elöljáróság a terhek aránylagos elosztását követelte a faluban, hiszen ő is-
merte a legjobban mindenkinek a vagyoni állapotát.59

Aszód, Gödöllő, Nagykartal, Valkó, Iklad, Domony, Vácszentlászló gazdakö-
zössége rémtörténeteket mesélt a nyomozóknak a rekvirálók fenyegető magatartá-
sáról, mellyel embertelen munkájukat végezték, midőn a román hadsereg részére, 
a román katonai parancsnokság megbízásából rekviráltak. „A nyomozás során 
azonban kiderült, hogy ezek a rekvirálások csak részben történtek a románok ré-
szére, más részük a rekvirálók zsebének hizlalására értékesíttetett.”60

A különleges, szokatlan jelenségek közé tartozott a román parancsnokságokon 
panaszt tevő községi elöljárók nyilvános megbotozása, általában 25 botütésnél 
alább nem adták. Nagytarcsán két mezőőrt, amiért fegyvereiket a kitűzött határidő 
után néhány perccel adták le, véresre botoztak.

A nőkön elkövetett erőszak napirenden volt. Kistarcsán a román bevonulást 
követő héten 12 fegyveres román katona éjjel megrohanta Járjabka Ferencné házát, 
az asszony leányát és véletlenül ott tartózkodó két budapesti rokonát megbecstele-
nítette, ezen felül 8000 korona készpénzt és 2000 korona értékű ingóságot rabolt el 
a lakásból. Kerepesen „A külső tanyákon állandóan rabló román csapatok jártak, 
a cselédséget rendszerint egy helyre összegyűjtötték, volt eset rá, hogy összekötöz-
ték és ezen közben összes értékes holmijaikat, élelmiszereiket és állatállományukat 
elvitték. Erőszakos nemi közösülés egy esetben, annak kísérlete pedig egy másik 
esetben történt.” Gödöllőn és Nagytarcsán is becstelenítettek meg nőket.61 A kom-
munisták folyton-folyvást való keresése szekrényekben, fi ókokban és ékszerdobo-
zokban, csak ürügy volt a kastélyok, lakások kifosztásához. Természetesen „halálra” 
is keresték a kommunistákat, Rákosligeten, Rákoskeresztúron, ahonnan még ide-
jében eltávoztak. A Maglódhoz tartozó Tuzbereken tömeges kivégzés volt.62 A má-
riabesnyői réten augusztus 4-én a románok agyonlőtték Illés István munkástanácsi 
megbízottat, Rónai Dezső túlélte a lelövetést.

Teljesen egyedülálló eset bontakozott ki az isaszegi csendőrőrs 1919. szeptem-
ber 3-án kelt, a gödöllői járás főszolgabírójához címzett leveléből. Jelenti a csend-

58 PML, IV. 427. 6011/1919., 7512/1919.
59 PML, IV. 427. 7512/1919.
60 GV 1920. ápr. 18.
61 PML, IV. 427. 7512/1919.
62 ETELÉNÉ 1969. 38. 
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mán kiürítette a községet, visszahátrált Budapestre. Ezekben a napokban Rákoson 
az őrszolgálatot teljesítő rendőrzászlóalj 74. századát megtámadták a románok és 
szétverték, több rendőr életét vesztette a kisebb csatában.56 A román hadsereg első 
rohama után a megszállt területek módszeres kirablása következett. Ennek változa-
tai meglepően sokfélék voltak. A világos nappal való fegyveres útonállástól kezdve 
az éjszakaiig, egyénileg vagy bandákba tömörülve. Ugyanez rekvirálás során vagy 
rekviráló csapat színlelésével, amikor saját maguk zsebére dolgoztak a tisztek, nem 
a román hadsereg számára. A  rekviráló közegek, ha valódiak voltak is, többnyire 
nem fi zettek. Ha fi zettek is, az általuk megállapított önkényesen alacsony áron, álta-
lában a Tanácsköztársaság értéktelen pénzével elégítették ki a tulajdonosokat. Avval 
a pénzzel, amelyet vidéken már május végétől sem igen akartak elfogadni a gazdák. 
Így valójában állatáért, terményéért semmit sem kapott a magyar paraszt. A „román 
világban” lett csak igazán kötelező elfogadni a Tanácsköztársaság pénzét. A rekvirá-
lások körüli visszaélések betetőzése az volt, hogy a Rákos-vidéki falvakban román 
katonaság felhasználásával magyarokból álló bűnszövetkezet hajtott végre erőszakos 
rekvirálásokat a saját hasznára, juttatva valamit a közreműködő románoknak is.

A kis magánszemélyek, magánházak, magángazdaságok kirablásán túl a legna-
gyobb pusztítást és kárt a nagygazdaságokban és a gödöllői körzetben lévő tete-
mes koronabirtokokban tették. Ennek mély tragédiája nemcsak abban volt, hogy 
a magyar állam vagyonát fosztogatták, hanem abban is, hogy a nagybirtokokon és 
koronabirtokokon tavasszal létrejött szocialista jellegű mezőgazdasági üzemek (ki-
osztott föld, közbirtokossági föld, termelőszövetkezet stb.) első termését fölözték le. 
Vagyis a magyar mezőgazdasági népesség alsóbb rétegeit fosztották meg munkájuk 
gyümölcsétől, miközben a tél közeledett. A román megszálló hadsereg a kivonulást 
azért késleltette a végsőkig, még az antant politikusok ellenére is, hogy az ország 
1919. évi termésének nagy részét elvihesse. A  jelentésekből kibontakozó magas 
számadatok a románok által elszállított állatállományról és termékekről, sajnos, va-
lóságosak. Senki ne gondolja azt, hogy a jegyzők, bírák stb. a románok kivonulása 
után a felettes hatóságok rendeletére valótlanságokat jelentettek volna. Sőt, a károk 
felmérését az anarchikus állapotok miatt teljességükben el sem tudták végezni.

A gödöllői körzetből rekvirált állatok és termények összeszámlálása és elemzé-
se csábító feladatnak tűnik, ám akkor volna igazán érdemes elvégezni ezt a nagy 
munkát, ha minden község veszteségét pontosan ismernénk. Sajnos, néhány köz-
ség jelentésére nem sikerült rábukkannunk.57 Éppen ezért a román megszállás 
különleges jellegére nem a körzetet ért anyagi kár és pusztítás előszámlálásával 
kívánunk rámutatni, hanem egyéb adatokkal és jelenségek taglalásával. A Vörös 
Hadsereg lovait a román hadsereg hadizsákmánynak tekintette, bárhol legyenek is 
azok, ilyenek után kutatott, ezeket a kisgazdáktól, ahová augusztus első napjaiban 
a községek vezetői helyezték ki a kincstári állatokat, elvette, mint például Szadán, 

56 PML, IV. 408. v. TAGYOB Gödöllői járás és FOGARASSY L. 1988. 42.
57 ASZTALOS I. 1988. 16–17. 
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Gödöllőről 1919. október 27-től fogva nagy mennyiségű fát, takarmányt stb. 
szolgáltattak be a román kórháznak, sőt a takarmányt még utána is kellett kül-
deni a 2. lovashadosztálynak a budapesti Radeczky laktanyába. A  kórház 1919. 
november 5-én 3 darab vágó marhát és 25 m3 tűzifát követelt.64 A  járási főszol-
gabíró 7512/1919. sz. rendelete értelmében összefoglaló jelentéseket készítettek a 
községbírák az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és a román megszállás 
eseményeiről, illetve kártételeiről. Paulovics Antal, gödöllői helyettes bíró 1919. 
december 9-én készített jelentéséből részletesen megismerhetjük az elmúlt év gö-
döllői helyzetét. A románok kirabolták a kastélyt, a koronauradalomban tetemes 
kárt tettek, a járási állampénztárból nagyobb pénzösszeget vittek el, megszedték 
magukat a kisemberek kifosztásából is.

A Rákos és a Galga vidékéről a román királyi hadsereg 1919. november 14–
15-én kezdte meg a kivonulást. Kerepesen a visszavonulás éjszakáján kirabolták 
a katolikus plébániát.65 A Grassalkovichok és Erzsébet királyné kedvenc kastélyát, 
amelyben román katonai parancsnokság székelt, „távozásuk alkalmával a szó tel-
jes értelmében kipusztították. Szekrényekből, asztalokból ládákat készítettek, abba 
csomagolták az összeharácsolt értékes holmikat. Értesülésünk szerint a helybeli ál-
lampénztárból 2-300 000.- koronányi készpénzt elvittek. Visszavonulásuk alkalmá-
val még az átvonuló csapatok tisztjei is követtek el lopásokat, több háztól nagyobb 
értékű fehérneműt s ezüstneműt is elvittek”, jelentette Paulovics Antal gödöllői 
helyettes községbíró.66

ELLENFORRADALOM

A gödöllői körzetben a legkorábbi ellenforradalmi csíra tulajdonképpen Fischer 
Ede Zsidó (Vácegres) községi földbirtokos magánkarhatalmában fedezhető fel 
1919. március első felében. A júniusi ellenforradalom napjaiban a gödöllői körzet 
nyugodt maradt, sőt a kistarcsai gépgyár munkásszázadát be lehetett rendelni a gö-
döllői főparancsnokság védelmére, amit a kistarcsaiak örömmel teljesítettek. A gö-
döllői körzetben tehát a körülményekhez képest nyugalom uralkodott, a Vörös 
Hadsereg, a Vörös Őrség jelentős létszámú alakulatai, a hadsereg főparancsnokság 
székhelye, a vörös repülőszázadok, a felfegyverzett nehézipari munkásság jelenléte 
eleve kizárta a fegyveres ellenforradalom kitörését a térségben. Itt a román katonai 
megszállás aktivizálta csak a régi rend híveit, a polgárságot, az ellenforradalmat. 
A román királyi hadsereg megérkezése előtt – tudomásunk szerint – csak két-há-
rom helyen és esetben kerekedett felül az ellenforradalom, de ez is már a Vörös 
Hadsereg katonai veresége és a Kormányzótanács lemondásának ismeretében.

64 HORVÁTH L. 1989. 134, 145, 151, 156, 160, 168, 169–170, 182–183, 187. sz.
65 Historia Domus a kerepesi katolikus plébánián sz. n.
66 PML, IV. 427. 7512/1919., HORVÁTH L. 1989. 203. sz.
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őrőrs, hogy a név szerint felsorolt 31 kommunistát már három ízben elfogta, de 
azokat a román parancsnokság mindig szabadon engedte. A csendőrőrs, „midőn 
azokat újból elfogni akarva a román parancsnokság azt felelte, csináljon, amit akar 
a kommunistákkal, azokkal nem törődik. Amivel az őrsöt a román parancsnokság 
teljesen lefegyverezte, e miatt azokat újból elfogni nem lehet.”63 Az isaszegi helyi 
román parancsnokság „érdektelen” magatartása a kommunisták iránt aligha ma-
gyarázható. Ha csak azzal nem, hogy megelégelték a vérengzést, utalunk az isaszegi 
kisebb csatára a Topolyosnál, a kivégzésekre a Tuzberekben, és arra, hogy az egyik 
szemtanú szerint a románok maguk is féltek éjjel a kivégzések helyét megközelíteni.

A Budapest ellen támadó román hadsereg főparancsnoka, Mardarescu tábornok 
a Grassalkovich-kastélyban hadikórházat rendezett be. A különböző szállítások ré-
szére 1919. augusztus 12-re a gödöllői községi elöljáróságtól 25 kettősfogatú előfogat 
kiállítását parancsolta meg a helyi román parancsnokság. Paulovics Antal gödöllői 
községbíró 1919. augusztus 11-én kelt iratában azt kérte a járási főszolgabírótól, 
hogy a 25 előfogatot rendelje ki Szada községből. A járási hivatal intézkedésére Sza-
da község 37 darab lovat adott át a román katonaságnak augusztus végén, szekere-
ket nem. Mivel a 25 előfogat kiállítása határidőre nem történt meg, a románok a 
gödöllői bírót „tettleg is bántalmazták,” ami valószínűleg a szokásos botozást jelenti.

A gödöllői kórházban elhunyt román katona temetésére került sor 1919. októ-
ber 11-én, melyről a Gödöllő és Vidéke tudósított. „Szomorú pompájában megható 
temetési menet vonult végig a hó 11-én délután Gödöllő főutcáján. Egy román ka-
tonát temettek. Bajtársai kivont karddal kisérték a koporsót s a kürtösök a román 
gyászindulót fújták. Megindultan részvéttel néztük e szomorú esetet.” Ismerjük a 
2. lovashadosztály gödöllői ambulanciájának parancsát a gödöllői járási hivatalhoz 
1919. október 16-i keltezéssel, melyben élelmiszerek beszolgáltatását követeli. Ezen 
a román kórház bélyegzői látszanak. Ennek melléklete tételesen sorolja fel a román 
kórházba szállítandó dolgokat. A járási hivatal a követelt mennyiséget szétosztotta 
a községek között. Gödöllő községre ekkor, 1919. október 18-án 50 kiló cukor jutott.

Decsy József, a gödöllői járás főszolgabírója 1919. október 20-án jelentette 
Agorasztó Tivadar alispánnak, hogy a 2. román lovashadosztály és parancsnoksága 
elhagyta Gödöllőt, csak a kórházat hagyta hátra és ahhoz némi őrséget. A kórház 
ellátása már addigra is kimerítette a gödöllői járást, ezért Decsy kéri az alispánt, 
hogy a jövőben az ellátást végezzék a váci, a monori stb. járások. A kérelemnek 
foganatja nem lett. A román katonai kórház – például – követelt október 20-án egy 
300 literes új káposztáshordót. Az alispán elrendelte a hordó rekvirálását Gödöllőn. 
Ennek következtében 1919. október 23-án Sélley Gábor, gödöllői csendőrőrmester 
jelentette a főszolgabírói hivatalnak, hogy a szükséges hordót Deutsch Sámuel, Gö-
döllő Rudolf utcai lakostól vette át, melyet másnap fog átadni a román kórházpa-
rancsnokságnak. Tekintve, hogy a savanyított káposzta erjedésének, érésének ideje 
legkevesebb egy hónap szokott lenni, arra a gyanúra juthatunk, hogy a román kór-
ház nem gondolt a tél előtti kivonulással.

63 Munk. Alm. 1979. 45., Dok. 1984. 154. 
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Galgahévíz 6, Verseg 13, Zsámbok 20, Dány 25, Sashalom 27, Aszód 123, Bag 10, 
Hévízgyörk 6, Galgamácsa 28, Galgagyörk 21, Iklad 27, Domony 17, Nagykartal 
15, Mogyoród 103, Kistarcsa 8 karhatalmista. Összesen 829 karhatalmista. Az ala-
kulatok legfőbb ténykedése a forradalmakban szerepet vállalók felkutatása, letar-
tóztatása, az ellenforradalmi megtorlás elősegítése volt. 70

A megszálló királyi román hadsereg 1919. november 14–16. között kivonult 
Budapestről és a Duna-Tisza közéről. A hazának ezt a részét ismét magyar haderő 
vehette birtokba, ezúttal a nemzeti hadsereg. A Pest megyére vonatkozó menetterv 
szerint a Horthy-féle nemzeti hadsereg november 15–16-ig Kunszentmiklóstól 
5 km-re keletre – Sári–Maglód–Aszód – vonaláig jutott el. A gödöllői körzet tehát 
1919. november 15–16-án szabadult fel az idegen elnyomás alól.71

Néhány község „hangulatát” ismerjük a nemzeti hadsereg bevonulásával kap-
csolatban, természetesen a helyükre már visszatért jegyzők jelentéseiből. Szada: 

„A nemzeti hadsereg nem vonult át községünkön, a nemzeti hadsereg bevonulá-
sának tudata azonban általános örömet és lelkes hangulatot váltott ki a lakosság-
ban.” Zsámbok: „A lakosság a nemzeti hadsereg iránt tartózkodó állásponton van 
s általában katonáskodni nem akar.” Csömör: „A Nemzeti Hadsereg megérkezését 
örömmel üdvözölte, s ennek hálaadó Isteni tiszteletekkel s dísz közgyűléssel adott 
kifejezést.” Rákoskeresztúr: „A nemzeti hadsereget lakosságunk ünnepélyesen vár-
ta, bandériummal, azonban az itt nem vonult át községünkön.” Pécel: „A nemzeti 
hadsereg bevonulását községünkben a lakosság nagy örömmel fogadta. Az összes 
templomokban hálaadó istentiszteleteket tarttattunk. Nemzetünk újjászületését 
a képviselőtestületünk is jegyzőkönyvileg megörökítette.” Gödöllő: „A nemzeti 
hadsereg bevonulását a lakosság túlnyomó része lelkes örömmel fogadta – akad-
nak azonban egyesek, akik még ma is titkos hívei a kommunizmusnak.” Kerepes: 

„A nemzeti hadsereg bevonulása és átvonulása észlelhető nem volt.”72

Higgyük el a kor emberének „lelkesedését” a nemzeti hadsereg bevonulásakor, 
hiszen a Tanácsköztársaságot már leverték, és ők végső soron a román megszállástól 
mint front-élménytől szabadultak meg a nemzeti hadsereg által. A hódító román had-
sereg a Balkán-háborúkban 1912–13-ban, az 1916-os erdélyi betöréskor, és az újabb 
Kárpát-medencei behatoláskor kegyetlenkedett a legyőzött ellenséggel és a polgári 
lakossággal. A civil társadalomra nehezedő, addig még nem ismert, iszonyatos nyo-
más alól felszabadulni valóban öröm lehetett. Másrészt a nemzeti hadsereg bevonu-
lásának első örömmámorában még senki sem gondolhatott arra, hogy a megszokott 
magyar honvédség és a K. u. K. hadsereghez mérten, ez az új hadsereg is szokatlan 
dolgokat fog művelni. Különösen az úgynevezett tiszti különítmények viselkedé-
se lesz teljesen eltérő a polgárságban a magyar katonákról addig kialakult képtől.

A gödöllői körzet, ha nem is volt az ellenforradalmi visszacsapás legkirívóbb 
színhelye, mégis végigszenvedte a megtorlás minden válfaját. A helyi karhatalmi 

70 PÁSZTOR M. 1985. 74–77. 
71 PÁSZTOR M. 1985. 156–157. 
72 PML, 427. 7512/1919.
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Gödöllőn 1919. augusztus 2-án minden bizonnyal, de lehet, hogy még augusz-
tus 3-án délelőtt is helyén volt a direktórium és a vörösőrség. Itt a csendőrség lét-
számát a bevonuló román parancsnokság csökkentette, és csak a létszám felének 
engedélyezett fegyverviselést. Decsy József főszolgabíró, aki visszakerült a járás 
élére, még szeptember 12-én is bizonytalannak tartotta a helyzetet, a honi, a helyi 
rendfenntartó erők csekélysége miatt. „Ily körülmények közt, ha a megszállásban 
csak pár napos megszakítás állana is be, ha pl. az egyik csapat eltávoznék, a másik 
pedig nem jönne mindjárt a helyébe, a csendőrség – fegyver híján – nem lenne 
képes a közrendet biztosítani. Ez okból tisztelettel kérem Nagyságodat, méltóztas-
sék illetékes helyen sürgősen közbejárni, hogy a csendőrség teljes létszáma kellő 
mennyiségű fegyverrel és lőszerrel láttassék el. Budapest környékén a kommunista 
érzelmű munkátlanok állandó forrongásban vannak. A megszálló csapatok kivo-
nulását várják, amikor is a valószínűleg nagy számban elrejtett fegyvereiket elő-
szedve ismét megkísérlik a kommunista rémuralom visszaállítását. Ha ez egyes 
helyeken csak pár órára is sikerülne nekik, ott az összes köztisztviselőket és a leg-
derekabb polgárokat feltétlenül kiirtanák”, véli a főszolgabíró az alispánhoz írt le-
velében. Ezért a gödöllői járás részére 1000 db puska és minden puskára 100 db 
töltény kiutalását kéri.67 A főszolgabíró helyzetelemzésének kialakításához valószí-
nűleg hozzájárult az a jelentés, amelyik a péceli titkos kommunista fegyveres szer-
vezkedésről futott be a budapesti államrendőrséghez, és amelyet az áttett a gödöllői 
járás főszolgabírói hivatalához illetékességből.68

A régi közigazgatás aktivizálódásába, bármennyire is furcsa, olykor az ellenfor-
radalmi fegyveres szervezetek is beavatkoztak. Kerepes képviselő-testülete 1919. 
augusztus 17-én jött össze rendkívüli ülésre, ezen Kulina Béla helyettes jegyző be-
jelentette, hogy augusztus 1–17. között a község vezetését „a gödöllői térparancs-
nokság által kinevezett ideiglenes elöljáróság látta el.”69 A Vörös Hadsereg és Vörös 
Őrség alakulatainak visszavonulása, szétoszlása, lefegyverzése után azok fegyver-
zetével a polgárság szinte azonnal megalakította polgárőrségeit, nemzeti vagy fehér 
gárdáit. Ott, ahol elegendő tiszt állt a rendelkezésre, jól felfegyverzett „karhatalmi” 
alakulatok jöttek létre. Ezek feladata a közben újjászervezett, újjáéledő rendőrség, 
csendőrség támogatása volt. A karhatalmi alakulatok csúcsszerve a Budapesti Kar-
hatalmi Főparancsnokság volt, ennek rendelete szerint a bal karon egy sárga K be-
tű jelzi az egyének karhatalmi alakulathoz való tartozását.

Létay tábornok öt pestvidéki karhatalmi kerületbe szervezte ezeket az egysége-
ket. Ezek közül a gödöllői körzet a III–IV. kerületbe tartozott. A Budapesti Csend-
őrkerületi Parancsnokság „Katonai Karhatalmi Alakulatok” elnevezéssel 1919. 
október 6-án készített összesítője szerint a tárgyunkba tartozó gödöllői körzetben 
az alábbi volt a helyzet: Kerepes 163, Rákoskeresztúr 48, Rákosszentmihály 35, Pé-
cel 38, Cinkota 21, Csömör 20, Nagytarcsa 10, Mátyásföld 20, Tura 11, Boldog 14, 

67 Munk. Alm. 1979. 45. 
68 PML, IV. 427. 5589/1919.
69 HORVÁTH L. 1988. 196. 
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ségben alakíttassék egy bizottság, amely a proletárdiktatúrában szerepelt egyének 
működését részletesen felülbírálva a feljelentést a csendőrség útján megteszi, meg-
jelölve azokat, akiket letartóztatásra méltónak tart. Ezen megállapodást haladék-
talanul közöltem a községi elöljáróságokkal, aminek az eredménye az lett, hogy a 
mellékelt jegyzékben felsoroltak lettek letartóztatva és ellenük a feljelentés megtéve.” 
Gödöllőn összesen 61 személyt tartóztattak le addigra, a járásban ez a szám 336 volt.

Decsy József főszolgabíró két tűz között érezte magát ebben az időben. Köztu-
dott volt, hogy 1919. március 27-én vezetésével a főszolgabírói hivatal tisztviselői 
felajánlották közigazgatási szolgálataikat az akkor Mátyásföldön működő járási 
direktóriumnak. Kimondatlanul erre refl ektálnak a jelentésnek ezek a sorai: „Ha 
ennek dacára több oldalról érkezett Méltóságodhoz olyan panasz, hogy a kom-
munistákkal nem járok el kellő eréllyel, ez véleményem szerint olyan egyénektől 
származik, akik a vörös terror után a fehér terrort akarnák meghonosítani. Ezek 
intentióit tényleg nem tudom követni, mert hiszen kötve érzem magamat a kor-
mánynak ama rendelete által, hogy csak olyanokkal lehet törvényes úton eljárni, 
akik a büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekményeket követtek el.”

A továbbiakban Decsy kérte, hogy a kormánybiztos hasson oda, a panaszokat 
ténylegesen megjelölve – személy, hely, idő és bűncselekmény – adják be a közsé-
gek, tehát ne általánosságban. Másrészt jelezte, hogyha nincs panasz, akkor nem 
tud intézkedni, és a bűnösök ilyen esetben elkerülhetik a megérdemelt büntetést.76 
Az eljövendő büntetőperek ténybeli megalapozására azután létrejött a Tanácsköz-
társaság Adatait Gyűjtő Országos Bizottság (TAGYOB) a maga helyi szervezeteivel.

A Decsy főszolgabíró által jelentett gödöllői 61 letartóztatott „kommunista” kö-
zött szerepelt Szamuely Tibornak a magyarországi vörös terror egyik kiemelkedő 
képviselőjének nővére, Kozma Alajosné, akit Máriabesnyőn fogtak el „fog műte-
remben” az 1919. október 5-e előtti napokban.77 Ezek szerint a megadott időben 
Besnyőn fogászat működött. Meg kell említeni, hogy Szentendrén a rendőrségi 
fogdában 200 kommunistát tartottak fogva, köztük Móricz Zsigmondot is. A ro-
mánok 1919. szeptember 3-án szállták meg a várost, ahonnan 52 kommunistát elő-
ször Alagra, majd Gödöllőre hajtottak gyalogmenetben. Mivel Móricz Zsigmond 
hat hétig volt fogva, lehet, hogy ő is a Gödöllőre tereltek között volt.78

Több helyről összegyűjtve 400 politikai fogoly érkezett Vácra a börtönbe 1919. 
november 24-én. Köztük Gogl Lajos, 33 éves gödöllői főgimnáziumi tanár és Zabó 
(Zábó) Albert, 41 éves gödöllői járásbírósági főtiszt.79 A gödöllői őrizetbe vettek és 
letartóztatottak száma 60-70 fő volt, a pontos létszám ma már kinyomozhatatlan. 
Ismerünk egy listát 1919 végéről, mely a budapesti gyűjtőfogházban lévő gödöllői-
ek, besnyőiek adatait tartalmazza, ezen 50 személy neve olvasható.80

76 Munk. Alm. 1979. 45–46. 
77 GV 1919. okt. 5., HORVÁTH L. 1989. 204. 
78 VIGH K. 1979. 187., PÁSZTOR M. 1985. 62. 
79 PÁSZTOR M. 1985. 80–81. 
80 GVM, Pestvidéki Királyi Ügyészség 7160/1919. sz. vádirata., Munk. Alm. 1979. 51. 
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alakulatok „szolíd rendcsinálása” tulajdonképpen eltörpül egy tiszti különítmény 
„tisztogatási hadművelete” mellett. Ez ugyanis a megtorlás méretében és minősé-
gében más, és sokkal nagyobb kört érint a társadalomból. Azokat is, akik a leg-
csekélyebb mértékben sem „vádolhatók” kommunistasággal. Ez a különítményes 
megtorlás nagy csalódást okozott a magyar társadalom legnagyobb részének.

MEGTORLÁS ÉS ÁLDOZATOK 

Augusztus 2-3-án érkezett meg a román királyi hadsereg Besnyő és Isaszeg felől 
Gödöllőre, parancsnoksága a kastélyban rendezkedett be. Augusztus 4-én dél táj-
ban a románok az Erdészház mögötti árokban kivégezték Illés István kommunis-
tát, akinek halálát a felesége augusztus 5-én jelentette be az anyakönyvi hivatalban. 
Ugyanakkor és ugyanott többször hátba lőtték Rónai Reismann Dezsőt is, aki 
azonban a kivégzést túlélte, mert idejében kórházba szállították.

Az esetről a gödöllői róm. kat. Historia Domusban ez olvasható: „Itt Gödöllőn 
összegyűjtik a communistákat, kettőt, Illés nevű besnyői dictatort, ki Harmath Ist-
ván besnyői alattomos communista tanító megbízásából az iskolát illetve tanítói 
lakot átalakította, felforgatta, agyonlövik a besnyőiek panaszára. Rónai zsidót pe-
dig két háromszor hátba lőtték, a zsidó szerencséjére – kórházba viszik, de nem 
halálos sebbel.”73 A gödöllői kommunisták közül Knapp Józsefet 1919. augusztus 
13-án, Kobzi Jánost augusztus 25-én tartóztatták le, a többieket is ezekben a na-
pokban szedték össze.74 Ezekből lett a Keresztessy Géza és 27 társa ellen lefolytatott 
büntetőper.

A román katonaság 1919. november 14-én hagyta el Gödöllőt. Az úgynevezett 
nemzeti hadsereg Horthy Miklós fővezér parancsnoksága alatt november 16-án 
vonult be Budapestre. Az ezt követő napokban érte el Gödöllőt a nemzeti hadsereg 
alakulata. „A nemzeti hadsereg huszárcsapata Gödöllőre is bejött és itt egynéhány 
Communista érzelmű embert maguk elé hívtak és megdorgáltak” – olvashatjuk a 
Historia Domusban. Ez a tény azért fi gyelemreméltó, mert a huszároknak nem volt 
feladatuk a felelősségre vonás, másrészt a „dorgálás” enyhe szóbeli feddést jelent.75

A szervezett felelősségre vonás és megtorlás tulajdonképpen 1919. november 
elején kezdődött meg. Addigra nagyjából helyreállt a korábbi közigazgatás vidéken 
is. Decsy József, gödöllői járási főszolgabíró 1919. november 5-én jelentést küldött 
Ráday Gedeon kormánybiztosnak. „Jelentem, hogy a kommunista uralom bukása 
után, mihelyt a román megszálló hadsereg Budapestre való utazást megengedte, a 
helybeli járásbíróság vezetője, dr. Téchy Gyula táblabíróval bementem a Pestvidé-
ki Államügyészség vezetőjéhez, akivel abban állapodtunk meg, hogy minden köz-

73 Róm. kat. HD 42., Munk. Alm. 1979. 92–93. 
74 Munk. Alm. 1979. 87., 94. 
75 Róm. kat. HD 49. 
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A különböző listák és összeállítható névsorok részben fedésben vannak, rész-
ben nem. Megfoghatóbb a Keresztessy Géza, munkástanácsi elnök és társai ellen 
lefolytatott bűnper szereplőinek névsora. A vád alapját a „közhatalom, vagy köz-
igazgatás színlelése” képezte szerte az országban. Ehhez járultak a helyi, konkrétan 
megfogható és leírható cselekmények. Gödöllői vádlottak esetében ezek a követ-
kezők voltak.

„Czeczulics Jánost a Btk. 333 §-ba ütköző és a 336. § 10. pontja és a Bü. 43. § sze-
rint minősülő lopás büntette címén azzal vádolom, hogy Gödöllőn 1919. évi április 
vagy május hóban, mint a munkástanács, illetve direktórium tagja közhivatalnoki 
jelleg színlelésével Keresztessy Géza munkástanácsi elnökkel együtt Horovitz Nát-
hán és három társának szekeréről, tehát birtokából azoknak beleegyezése nélkül 200 
koronát meghaladó értékű posztót és egyéb cikkeket azon célból vett el, hogy azokat 
mint ránézve idegen ingó dolgokat jogtalanul eltulajdonítsa.” Czeczulics János Bu-
dapesten a Gyűjtőfogházban és Vácott 20 hónapot, Keresztessy Géza szintén ugyan-
annyit töltött, mely fogvatartás az ítélet szerint elégséges volt a büntetés mértékére.

Kovács József Bernardint, minorita tanárt azzal vádolták, hogy a Gödöllői Pol-
gári Takarékpénztár vezetőségét arra kényszerítette, hogy a pénzintézményt ad-
ja át a munkástanácsnak. Vádolták továbbá társadalmi uszítással, melyeket nyílt 
téren, nagyszámú közönség jelenlétében legkevesebb négy elmondott beszédével 
valósított meg. Nevezett többször a vagyonos osztályok „elpusztítására” hívta fel a 
hallgatóit. Tíz év börtönre ítélték.

Propper Márk vádlottat egy évi börtönre ítélték „nyomtatvány útján elköve-
tett izgatásnak” bűntette miatt. Nevezett vezércikket publikált a Gödöllő és Vidéke 
című helyi lapban 1919. május 25-én. Tóth István bűnt követett el azáltal, hogy 

„Gödöllőn 1919. évi április havában abból a célból, hogy a tanácsköztársaságnak 
és magának jogtalanul vagyoni hasznot szerezzen, a gödöllői koronauradalom er-
dészhivatalát és intézőségét a besnyői úton levő földeknek (…) és fogatoknak (…) 
átengedésére az általános terrorban rejlő erőszakkal és fenyegetéssel kényszerítette.”

Szabó Aladár bűnös, aki részt vett a Takarékpénztár „szocializálásában” is, de 
legfőképpen a Gödöllői Kaszinó elnökségét kényszerítette arra, hogy átadják neki 
a helyiségeiket, pénzeszközeiket, könyvtárukat és a kulcsaikat. Gogl Lajos 1919 
áprilisában-májusában toborzó beszédeket mondott a vörös hadsereg részére Val-
kón és Vácszentlászlón. Vádlottat a bíróság felmentette, mert egyrészt fölhívása a 
vörös hadseregbe való belépésre eredménytelen maradt. Másrészt a vádlott azzal 
mentette magát, hogy a szomszéd államok hadseregei által támadott Magyarország 
határait akarta megvédeni, ami ugye mégsem bűn.

Knapp József, a munkástanács tagja, az egyesült munkáspárt (Magyarországi 
Szocialista Párt) gödöllői titkára. A büntetőper során izgatásban marasztalták el, 
melyet azzal valósított meg, hogy többször és tömeg előtt szidta az uralkodó osztá-
lyokat. Hatévi börtönt kapott, melyet nem töltött le, mert 1922 májusában fogoly-
csere révén a Szovjetunióba távozhatott.

Hajduczi János, a gödöllői direktórium tagja, az úgynevezett forradalmi tör-
vényszék elnöke. A büntetőper során pénzeszközök jogtalan kiutalásával vádolták, 
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N é v Foglalkozás Lakhely Megjegyzés

1. Bólya Mihály kőműves Gödöllő
2. Bokor András földműves
3. Czeczulics János direkt t. asztalos  „ a bpesti gyűjtőfogházban
4. Csölle Gyula MÁV tisztv.  „  „
5. Duha Mihály asztalos  „  „
6. Dinnyés János kőműves  „  „
7. ifj . Dinnyés János ácssegéd  „  „
8. Dallos Ferenc urad. alk. Gödöllő a bpesti gyűjtőfogházban
9. Gádor Miklós szíjgyártó  „  „

10. Hajduczi János direkt. t. kőműves  „  „
11. Harányi István urad. béres  „ a bpesti gyűjtőfogházban
12. Illés István kőműves
13. Illés István vasesztergályos Besnyő meghalt
14. Jámbor Sándor kovácssegéd Gödöllő a bpesti gyűjtőfogházban
15. Jánoska Jánosné HÉV alk. neje  „  „
16. ifj . Jámbor András földműves  „
17. Kodó János ácssegéd  „
18. Koncz István kőműves  „
19. Kiss István gyári munkás  „
20. Klement Sándor gyári asztalos  „ a bpesti gyűjtőfogházban
21. Keresztessy Géza asztalos  „  „
22. Knapp József lakatos  „  „
23. Koncz György kőművesmester  „  „
24. ifj . Kaiser János szobafestő  „  „
25. Kodó Lajos kőműves  „  „
26. Kovács József Bernardin tanár  „  „
27. Krenn Károly tanító  „  „
28. Kiss Illés Áron községi díjnok  „  „
29. dr. Kachnits János ügyvéd  „  „
30. Klacsán Józsefné kőműves neje  „  „
31. Kobzi János földműves  „  „
32. Karácsony Sándor földműves  „  „
33. Kánai Sándor földműves  „
34. Kőrösi Sándor földműves  „
35. Lelovics Antal gyári munkás  „
36. Legéndi István urad. kocsis  „
37. Miklós Sámuel tanító  „ ismeretlen helyen tart.
38. Menyhárt Mihály vincellér  „
39. Madarász Sámuel földműves  „ a bpesti gyűjtőfogházban
40. Papp János kőműves  „
41. Rónai Dezső magántisztv.  „ ismeretlen helyen tart.
42. Staller Imre ács  „ a bpesti gyűjtőfogházban
43. Stocker Károly szabó  „
44. Som Lajos szabó  „  „
45. Salkovszky Lajos direkt. t. kőműves  „
46. Sarkady Vilma tanítónő  „ a bpesti gyűjtőfogházban
47. Tóth Géza gépész  „  „
48. Tóth István villany pénz. beszed.  „  „
49. Újhelyi István – Besnyő
50. Várady Lajos lakatos Gödöllő”
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Letöltöttnek vették Keresztessy Géza 1 év 6 hónap, dr. Ignátzy Ernő 1 év 6 hónapi, 
Zabó Albert, Klement Sándor és Dalos Sándor 1-1 évi, valamint Gódor Miklós 6 és 
Csölle Gyula 4 hónapos fogház büntetését. Felmentették a vád alól Stokker Antalt, 
Gogl Alajost és Kepf Irént.83

83 GV 1921. jún. 16.

FRANCIA MEGSZÁLLÁS
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melyeket a községi közpénztár rovására követett el. Börtönbüntetésre ítélték, mely-
ből 1921-ben szabadult. Jámbor Sándor, kovács, a gödöllői járásbíróság politikai 
megbízottja volt. Keresztessy Géza és 27 társa perében elítélték, 1920 decemberé-
ben szabadult.

A Pestvidéki Királyi Bíróságon lefolytatott perek után Gödöllőn volt még egy 
úgynevezett tanácsköztársasági per. Ezt a pert a község hivatalból indította 1921. 
június 7-én a járásbíróságon. A kezdő periratot aláírta Hajlamász János főjegyző és 
Stróbel János községbíró. Beperelték Keresztessy Géza, Kiss Illés Áron, Salkovszky 
Lajos, Madarász Sámuel, Kodó János és Czeczulics János személyeket. A bíróság ál-
tal megítéltetni kívántak 39,126 koronát és annak 1919. augusztus 1-től járó 5 %-os 
kamatát, továbbá 273 korona 34 fi llér bekebelezési illetéket. A perindítás jogalapja, 

„minthogy nevezettek mint a Commun alatt vezető férfi ak, kik a község közvagyo-
nára törvényellenesen utalványozási jogkört gyakoroltak, az okozott kárért a m. kir. 
Curia által kimondott, s állandóan követett jogcím alapján felelősek.” A járásbíró-
ság ítélete alapján a megjelölt összeget nevezettek ingatlanaira ráterhelték. A köz-
ségnek okozott kár megtérítéséről 1926. február 24-én kelt elismervényt kaptak.81 

A gödöllői helyben lévő karhatalom létszáma különböző egységekből 1919–1920 
évfordulóján tetemes volt. Decemberben az úgynevezett csendőrtartalék, tisztjeit és 
legénységét együtt számolva 396 fő volt. Egy 1920. január 8-i jelentés szerint az 
Észak-Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Katonai Parancsnokság alá tartozó járási-
városi „védelmi” tisztek és a beosztott „katonai nyomozók” száma a gödöllői körzet-
ben Károlyi Németh Gyula főhadnaggyal az élen, 12 nyomozóból állt.82

Mindezek jól mutatják, hogy a felülkerekedett ellenforradalmi erők mennyire 
tartottak attól, hogy a vörös uralom megismétlődhet. Nem bíztak a lakosságban a 
kedvező hangulati jelentések ellenére sem. Gödöllő esetében egyértelműen kiderül, 
hogy a helyi munkástanács vagy direktórium tagjainak zöme nem volt felelősségre 
vonható. Itt valójában más nem történt az 1919 februári Néptanács megalakulá-
sától, kevés név cserélődésével, csak hogy átnevezték a vezető testületeket. A he-
lyiekre nézve szerencsés helyzet volt, hogy a kastélyban állomásozó katonai erők 
jóvoltából nem kényszerültek terrorintézkedések végrehajtására. Az ítéletek zöm-
mel csak agitációs tevékenység vagy betöltött tisztség alapján születtek. Lakosság 
kárára elkövetett vétséget nem tudtak számon kérni. A központilag elrendelt szo-
cializálásban történt részvétel is csekély volt. 

A törvénytelennek minősített Tanácsköztársaság szocializálásra irányuló in-
tézkedéseinek végrehajtását köztörvényes bűncselekménynek, rablásnak nyilvá-
nították. A  kiszabott büntetések így sem álltak arányban az elkövetett vétséggel. 
Közfelháborodást váltott ki a tisztelettel övezett Kovács Bernardin minorita szer-
zetes tanár 10 évi börtönre ítélése. Rajta kívül börtönbüntetésre ítélte még a Gödöl-
lői Járásbíróság 1921. június 14-én Propper Márkot (8 év), Knapp Józsefet (6 év), 
Rónai Dezsőt (4 év). Gy. Tóth István 3, Szabó Aladár 2 évi fogház büntetést kapott. 

81 Munk. Alm. 1979. 45–52., 87–100., HORVÁTH L. 1989. 233–234. 
82 PÁSZTOR M. 1985. 163, 173–177. 
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SZÉKELY KATONASÁG 
AZ ASZÓDI ÉS A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBAN, 

1919. május

263

Gödöllő története II/1. [263]

A VÖRÖS LÉGIERŐ HELYZETE 
AZ ASZÓDI ÉS A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBAN, 

1919. május
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A HORTHY-FÉLE NEMZETI HADSEREG BEVONULÁSA 
AZ ASZÓDI ÉS A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBA
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A ROMÁN MEGSZÁLLÁS, 
1919. augusztus 1–4.
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GÖDÖLLŐ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉS 
TELEPÜLÉS-NÉPRAJZI 
ÁTTEKINTÉSE 

A TELEPÜLÉS VÁLTOZÁSA 
AZ ÉVSZÁZADOK FOLYAMÁN

Gödöllő az országút mentén a mai kastély helyén álló kőtemplomtól és a körülötte 
fekvő hajdani temetőtől északra és délre terült el a Rákos patak mentén. A település 
belterülete a 18. század elején egymástól elhatárolható településrészekre tagolódott, 
Alvégre, Felvégre és Hídvégre, úgy, hogy a lakott részek minden esetben elkerülték a 
területen lévő vizes, mocsaras részeket.1 Az Alvég, Felvég és Hídvég elnevezések az 
egész ország területén használatosak voltak. Az Alvég és a Felvég elnevezés a telepü-
lésrészek égtáji elhelyezkedésére utal, az előbbi a település déli, az utóbbi az északi 
részén feküdt. A két rész között helyezkedett el a Hídvég, ami a Rákos patak és az 
országút közelében feküdt, nevét 
az úton átívelő hídról kaphatta. 
Az Alvég a mai Ady Endre sétány 
helyén állt, a házak az Isaszeg fe-
lől Vác felé tartó országút oldalán 
álltak. A Felvég a település északi 
részén a mai Bajcsy-Zsilinszky ut-
ca helyén volt, a Hídvég – később 
Darányi utca – a mai Petőfi  Sán-
dor utca helyén feküdt. Ez utóbbi 
két településrészen a házak csak 
az utca keleti oldalán álltak, ezzel 
szemközti oldalon már az erdő 
húzódott.2  

1 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 15.
2 Erről a telkek nyugat-keleti fekvése és a későbbi telekbeosztások más megközelítése tanúskodik.

Szombat Jánosék háza, amelyben megszállt Petőfi  
Sándor 1843 nyarán
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út mentén is épültek új házak. Grassalkovich Antal a telepítései során már inkább 
a téglalap alakú telkek parcellázását tekintette alapvetőnek. Így az újonnan felpar-
cellázott településrész már inkább a sakktáblaszerű faluformához közelített, a 18. 
században divatos és tudatos telepítés jegyeit magán hordozva. Az újonnan épített 
utcákban német mintára épült házakat biztosított a telepeseinek, és természetesen 
az uradalmi hivatali épületek egy része és a tisztviselői lakások is az új lakónegyed-
ben kaptak helyet.6 

Érdekes kérdést vet fel a telepítések során kialakított Német sor és a Burgundia 
sor. Magát a sor elnevezést gyakran használják, a faluszéli utcák jelölésére, mely 
általában féloldalas beépítettségre utal. Ez tapasztalható volt a Cigány sornál és az 
1771-után épült Kálvária sornál. Mindkét esetben az utcák a település szélén voltak, 
az utóbbi a mai napig is féloldalas beépítésű és Gödöllő utolsó utcája a település nyu-
gati oldalán. Elképzelhető, hogy a Német sor és a Burgundia sor elnevezés a korai 
telepítési időszakból származnak, mikor még az utcának csak az egyik, déli oldalán 
parcelláztak telkeket,   melyek a mögötte lévő Vásár tér telkeihez kapcsolódtak. Ami 
biztos, hogy az I. katonai felmérés idején már az utca mindkét oldalán voltak házak, 
és ekkor már nem a település utolsó utcái voltak. Grassalkovich német kézművese-
ket telepített az általa építtetett házakba és ennek megfelelően kisebb telkeket ala-
kított ki számukra, melyek gazdasági célokra kevésbé voltak alkalmasak. A későbbi 
1843-as Somody térkép szerint – mely a gazdasági építményeket is jelöli – csak az 
utca északi oldalán volt néhány gazdasági épület, a mai Városmajor utca közelé-
ben.7 Ezen utcák elnevezései közül a Német sor neve nyilván a telepesek szárma-
zására utal, de különleges elnevezést takar maga a Burgundia név. Ennek ellenére 
az utcanév mégis gyakran előfordul a magyar településeken. A 17–19. század közt 
számtalan faluban, városban volt Burgundia utca, de az nem tisztázott, hogy mi-
ként került egy francia tartomány neve a magyar települések utcanevei közé. Ami 

általánosságban elmond-
ható, hogy Burgundia 
névvel olyan város- vagy 
falurészeket illettek a 18–
19. században, amelyek 
egy korábban kialakult 
településmaghoz szoro-
san kapcsolódó telepü-
lésrészként jöttek létre.8 

A 19. század közepé-
ig kismértékű utcaháló-
zati fejlődés mutatkozott. 

6 I. katonai felmérés 1780–1784. 
7 Somody Károly 1843. Gedellő mezőváros belső telkeinek térképe. PML
8 BALASSA I. 1997. 49–50.

A Mária Valéria (ma Táncsics) utca látképe a 20. század elején
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Faluformáját tekintve Gödöllő a szalagtelkes települések közé tartozott. Az egy-
más mellett fekvő keskeny, hosszú, szalag alakú belső telkek hosszanti oldalukkal 
kapcsolódtak egymáshoz, így alkotva összefüggő települést. A szalagtelkes  falvak 
közül is az egyutcás falvak csoportjának képviselője volt.3 A régi Felvég és Hídvég-
ből kialakult központi részen és az alvég Rákos patak menti oldalán tehát a telepü-
lés legrégebb óta lakott részein, folyamatosan még a 20. század első harmadában is 
a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság élt többségében.4

Grassalkovich I. Antal 1748-ban vált teljes mértékben Gödöllő tulajdonosává. 
A  település neki köszönhetően mind területében, mind lakosságszámában jelen-
tősen növekedett. Grassalkovich Antal a már korábban létrejött településszerke-
zetet jelentős mértékben nem módosította, de természetesen a saját igényeinek 
megfelelően alakított rajta, annak érdekében, hogy kastélyának és az uradalomhoz 
szükséges épületeknek megfelelő helyet biztosíthasson. Az Alvég északi részén a 
Pest-Kassai országút közelében lévő középkori eredetű, reformátusok által használt 
templomot elbonttatta és a körülötte lévő cintermet fölszámoltatta és ezen a helyen 
kezdte meg a kastélyának építését. A település központjában lévő Hamvay Ferenc 
által építtetett nemesei kúriát lebonttatta és helyére egy emeletes fogadót építtetett. 
A  gróf a meglevő településrészekhez kapcsolódva új utcákat nyitott. A  kastélyig 
húzódó haraszti erdő fáit kivágatta a mai 3-as főút és a mai Dózsa György út kö-
zött és itt alakíttatta ki a vásárteret, melynek északi oldalát házakkal zárta le, de 
itt biztosított helyet az új református templomnak is. A vásártér mögötti erdőtől 
megtisztított területen nyitotta a Burgundia sort és a Német sort – később Pesti ut-
ca és Kovács utca – a mai Kossuth Lajos utcát.5 A Váci út – később Váci utca, majd 
Horthy Miklós út – ma Dózsa György út mindkét oldala is ekkor épült ki az előbbi-
ekben említett utcákig. A Burgundia sor keleti végéből nyílt déli irányba a Vásár tér 
felé egy kis utca, a későbbi Bakos utca, ma Gábor Áron utca. Ekkor jött létre a Ga-
néj utca, a mai Városmajor 
utca, mely nevét a benne 
lévő istállókról kapta és az 
1850-es években is gazda-
sági épületek voltak benne. 
A települést a Cigány sorral 
– később Temető utca – a 
mai Körösfői utcával zárta. 
Ekkor épült föl a mai Szil-
hát utca a település északi 
oldalán, a Felvég közelé-
ben. Emellett a mai 3-as fő-

3 BALASSA I. 1997. 40.
4 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 17.
5 CZEGLÉDI N.- FÁBIÁN B. 2011. 11–13.

Kossuth Lajos utcai látkép 1905-ből 
Győry Vilmos emléktáblájával
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Ezekben az utcákban kisméretű telkeket parcelláztak, melyek egyre kevésbé voltak 
alkalmasak a gazdálkodásra.13 

A század második felében a korábban be nem épített utcákon is megjelennek a 
lakóházak, mint a Temető utcát a Pesti utcával összekötő Kert utcában és annak a 
folytatásában lévő Iskola utcában. Maga az utca már az 1843-as Somody-féle térké-
pen is szerepel, de lakóházak az 1882-es kataszteri térképen láthatók. A település 
zsúfoltságára utal az a tény is, hogy a városhatárhoz legközelebb álló mezőgazdasági 
terület parcelláin megjelennek a lakóházak. Az 1843-as térkép és az 1882-es térkép 
összevetésénél jól látható, 
hogy a Váci dűlő és a Röges 
dűlő településhez közelebb 
eső oldalán az út közelében 
új házak épültek. A  követ-
kező századra ez a külterü-
leti szántó már a belterület 
szerves részévé vált. Gödöllő 
belterületén a 20. század el-
ső harmadáig az utcaképet 
általában az utcavonalig ki-
futó házak határozták meg. 
Az ilyen utcavonalas beépí-
tésnél előkert nincs, hanem 
a házak fala az utca vonaláig ért, a járda 
közvetlenül a fal mellett feküdt.14 

A lakóházak száma 1820-ban 286 volt. 
Ez a szám 1832-re 337-re, majd 1840-ben 
357-re emelkedett. 1881-ben már 619, 
1892-ben pedig 747 lakóház volt Gödöl-
lőn. 1900-ban 1119, 1910-ben 1460, 1920-
ban 1711 ház volt a településen. 1926-ra 
ez a szám már elérte az 1800-at.15 Ezekből 
a számadatokból is kiderül, hogy a telepü-
lésen az egész 19. században és a 20. szá-
zad elején nagyfokú fejlődés ment végbe. 
A lakóházak száma 100 év alatt több mint 
a hatszorosára nőtt. 

A vasút, majd később a HÉV építés 
következtében egyre nagyobb számban 

13 Grosch Kelemen 1882. Gödöllő nagyközség Babat és Besnyő pusztákkal Pest- Pilis- Solt- Kis- Kun megyében 1882.
14 Somody Károly 1843. Gedellő mezőváros belső telkeinek térképe. PML/Grosch Kelemen 1882. Gödöllő 

nagyközség Babat és Besnyő pusztákkal Pest- Pilis- Solt- Kis- Kun megyében 1882.
15 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 20.

Zsúpfedeles parasztház

Parasztház oromdísszel és lakóival
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A  korábban meglévő ut-
cákhoz kapcsolódva új ut-
cák nyíltak. A  Szilhát utca 
folytatásaként keleti irány-
ban alakult ki a Szőlő utca, 
melyből a Kör utca nyílt. 
Ez utóbbiban gazdasági 
építmények kaptak helyet. 
Ekkor alakult ki a János 
utca, a Hídvég sor mögött 
a patak másik oldalán, az 
országúton álló Nepomuki 
Szent János szobortól kiin-
dulva. Hasonlóan a Kör ut-

cához, itt is gazdasági épületeket emeltek. A Váci út is tovább épült északi irányban 
a Szilhát utca, az ekkor már Temető utcára keresztelt utca vonaláig.9 

A község belterületének jelentős mértékű növekedése a királyi korszaknak kö-
szönhető, mikor Gödöllő nyaralóhellyé fejlődött 1867 után. 1850-ben 12, 1854-
be n 16, 1895-ben 22 utcából állt, ez a szám 1927-re 82- re emelkedett.10 Azonban 
a lakosság létszámának növekedését a lakóterület növekedése még így sem tudta 
kellő mértékben követni. Ennek eredményeként a korábban mezőgazdasági célo-
kat szolgáló utcákban a gazdasági termelés kiszolgáló építményei mellett vagy azok 
helyén is megjelennek a lakóházak, mint a Kör utcában, a János utcában és a Város-
major utcában. A település belső területén lévő hosszú telkek végén lévő gazdasági 
udvart a telek egy részével együtt leválasztották. A Bajcsy Zsilinszky utcában szinte 
minden teleknek a végén állt a gazdasági udvar. A Bajcsy Zsilinszky utca felől volt 
a lakóház, a gazdasági udvar pedig a Kör utcára nyílt. Itt az istállók átalakításával  
jöttek létre eleinte a lakóházak. Később azonban az újonnan létrejött telekre már új 
lakóházat építettek.11 A korábban épített lakóház és az új telekre épült ház mellett 
is megjelentek a gazdálkodáshoz szükséges építmények. Az új lakóterület pedig a 
20. századra a módos gazdák utcájává vált.12 

Mindamellett a település lakóterületének szélén a 19. század folyamán új ut-
cácskák nyíltak, egyre kisebb telkekkel és házakkal. Az akkor már Váci útról át-
nevezett Váci utcáról két kis utca – mindkettő Zsák utca névvel – nyílt a Szilhát 
utcával párhuzamosan, mely utcák sűrűn egymás mellé épült házai és kisméretű 
telkei a zsellérek lakhelye volt. Ilyen új utca volt a Tégla utca, a Honvéd utca és 
a Faiskola utca a település déli oldalán és a Vásár utca a mezőváros keleti szélén. 

9 Somody Károly 1843. Gedellő mezőváros belső telkeinek térképe. PML
10 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 16.
11 A Bajcsy Zsilinszky utca 28-számú ház kertjének végén épült 1900- ban a Kör utca 10-es számú ház, mely a 

20. század közepén a település egyik legmódosabb gazdájának háza volt, aki 36 hold földön gazdálkodott. 
12 SZOLNOKY L. 1972. 5., 7.

Az Árpád utca egy részlete 1930 körül
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Az Alvég is jelentős változásokon esett át. A korábbi Alvég a mai Ady Endre 
sétány helyén állt a Rákos patak mellett. A 19. század közepén ezen a területen 
zsellértelkek voltak, többségén 1-2 szobás kis zsellérházzal, melyeket az 1800-as 
évek végén bontottak el.17 Az Alvég későbbi központját alkotó Isaszegi út ekkor 
még mezőgazdasági terület volt. A Rákos patak egyik oldalán voltak  az uraság által 
bérbe adott káposztás kertek, a patak másik oldala kukoricával volt beültetve, in-
nen jött az Alvég régi neve: Kukoricaváros. A 19. század végén az Alvég központja 
már az akkor kiépülőfélben lévő Isaszegi útra tevődött. 1867 után a vasúti közleke-
dés megindulásával kezdődött meg a házak és villák építése. Az Isaszegi út nyugati 
oldalán a patak közelében kezdtek építkezni a kertműveléssel foglalkozó parasztok, 
az út szemközti keleti oldalán az út és a vasút közti területen pedig a pesti polgárok 
építették fel a nyaralóikat. Az építkezések a vasút megépülése után kezdődtek, de a 
villák jelentős részét a 20. század elején építették.18 Az Alvéget a helyi sajtóban már 
1902-ben a község mostohagyermekeként jellemzik, mert sem óvoda, sem pedig 
iskola nem volt a területen.19 Ez arra utal, hogy a környékén jelentős volt már az 
állandó lakosok száma. Az Alvégben a vasúti sínek feletti domboldalon a korábbi 

„Kukoricaváros” helyén a 20. század elején már egy villatelep állt, melynek kertjei 
egészen az erdőig húzódtak.20 Az itt lé vő területen, az akkori Podmaniczky utca és 
Teghze utca közti részen, 1911-ben Forgách Antal parcellázott föl 20 db 150 négy-
szögöl nagyságú telket, hogy ott 20 házból álló tisztviselői telepet alakíthasson ki.21 

A község másik jelentős villatelepe a 20. század első harmadában a kedvelt 
kiránduló- és az országos hírű búcsújáróhely, Máriabesnyő volt. A  villák szinte 
mindegyike a korábbi szőlőparcellákban és gyümölcsösökben épült. A  besnyői 
Óhegy keleti oldalán álló kolostor és a Hétház utca lábától kezdődően fejlődött ki 
az új településrész, postával, iskolával, üzletekkel és vendéglők sorával, a mai Dam-
janich utcában és az országút mentén. Az Antalhegy besnyői oldalán, az Erdélyi út 
mentén kisebb lakóházak mellett számos villa is épült.22

Az Óheggyel szemközti területen a 19. század végén jelentek meg a villák. 
A nyaralóhellyé válás egyik fontos állomása az 1800-as évek közepén zajló tago-
sítás volt. A tagosítás során hosszú pereskedés végeredményeképp a Fenyvesi dű-

17 A közhiedelemmel ellentétben ezeket a házakat nem Grassalkovich bontatta el, mint ahogy azt több Gödöllő 
város történetét feldolgozó könyv is állítja. Az 1975-ben megjelent Gödöllő könyvben a következőket írták 
a témával kapcsolatban: „A kastély fölépülésével egy időben alakította ki Grassalkovich a községet, amelyet 
a kastély helyéről áttétetett a Munkácsy utcába, az Ady utca park felőli oldalán álló 16 jobbágyházzal együtt. 
Muszáj volt áttelepíteni, ezért Muszáj utcának nevezték a Munkácsy utcát” Az 1843-ban készült Somody 
Károly féle térképen – mely igen részletesen ábrázolja Gödöllő belterületét – jól látszanak az említett házak. 
Ezt bizonyítja a II katonai felmérés Gödöllőt ábrázoló szelvénye is, mely a házsor eltűnésének időpontját 
is leszűkíti. Ezen a térképen a település mellett már látható a vasúti sínpálya, melyet 1862-ben kezdtek 
építeni és 1867-re készült el. A  következő általam ismert térkép az 1882-es kataszteri térkép, melyen az 
említett házsornak már nyoma sincs. Így a bontásra a királyi korszakban, 1867 és 1882 közt kerülhetett sor.

18 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 16.
19 GV 1902. nov. 2. 2.
20 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 17.
21 GV 1911. márc. 12. 2.
22 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 18.
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jelenhettek meg a településen a nyaralók. 1895-ben már több mint 2000 ember 
töltötte a nyarat Gödöllőn. A nyaralók számának növekedésében szerepet játszott a 
királyi udvar és annak nagyszámú vendégsereglete is. Sokan voltak olyanok is, akik 
az udvar hatására végleg megtelepedtek a településen. 

Ekkor már fontos jövede-
lemforrás volt a nyaraltatás. 
Ennek érdekében a házak egy 
részét átalakították. Az utca-
front felőli oldalon villasze-
rűvé váló épületek elé virágos 
kert került. Ezzel ellentétben a 
ház hátsó része és a gazdasági 
udvar maradt a régi formá-
jában. A  nyaralók számának 
csökkenése az  I világháború 
után jelentkezett, 1923-ban 
600 család, 1924-ben 500 csa-
lád, 1925-ben 300 család és 
1926-ban már csak 250 család 
nyaralt Gödöllőn.16

A belterület fejlődésével 
párhuzamosan – a már koráb-
ban említett okok miatt – a kül-
terület is rohamos fejlődésnek 
indult a 19. század második 
felétől kezdődően. A település 
szomszédságában lévő, a köz-
birtokosság tulajdonát képző 
legelőterületeket kezdték el a 
19. századtól kezdve fölparcel-
lázni. Az esetek többségében 
vállalkozók vették meg egy 
tagban a földterületeket, majd 
a parcellázást é  s a telkek érté-
kesítését már maguk végezték. 
Egyre másra jelentek meg az 
új lakóövezetek, az ott újon-
nan felépített lakóházakkal, 
villákkal. 

16 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 27.

Király (ma Köztársaság) úti polgárház virágos előkerttel 
a két világháború közti időszakból

Egykori polgárház a Ferenc József (Szabadság) 
tér 32. szám alatt
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érdekében kezdeményezték 1911-ben egy új utca nyitását, mely az Óvoda utca 
nevet kapta, a sarkán álló óvoda épületéről.30 

1904-ben került eladás alá a korábbi Orbay birtok egy része a besnyői országút-
tól északra, szemben a Fácánossal, az Antalhegy aljában.31 A területnek ekkor még 
Asbóth-féle parcella volt az elnevezése, a táblát fölvásárló és parcellázó Asbóth Jenő 
földbirtokos után.32 Az Asbóth telepből alakult ki később a Királytelep. Az építke-
zések 1910 körül indulnak meg a telepen, akkor még leginkább középosztálybeli 
polgárok vettek itt parcellákat. Az építkezések azonban az építőanyag – főleg a 
téglahiány miatt – hamar leállnak. Ez a telep későbbi sorsát is jelentősen befolyá-
solta. Megjelentek a kisméretű egyszobás lakóházak és a különböző méretű fabó-
dék, melyek leginkább a munkásosztálynak adtak otthont. Mellettük a telepen sok 
kétes jellemű ember is megjelent, akiket korábban a fővárosból tiltottak ki. Így a 
közbiztonság nem volt a legmegfelelőbb a területen.33

1925-ben vette kezdetét a Vásár utca, Grassalkovich utca és a már meglévő Ki-
rálytelep közti később Kertvárosnak nevezett terület kiparcellázása. Ez utóbbi terü-
leten 101 katasztrális hold került felosztásra, 410 darab 200-300 öles telekre, amit 
eleinte hadirokkantaknak és tisztviselőknek osztottak ki. A korábban a városköz-
pontból ide telepített vásárteret is a parcellázás alá vonták, így új vásártérnek a vil-
lanytelep és vágóhíd közelében jelöltek ki helyet, a falu déli részén. Az új kertvárosi 
rész könnyen megközelíthető terület volt, közel a község centrumához és a vasút-
állomáshoz, a váci villamos mentén. A terület korábban a koronauradalomé volt, 
melyet szántónak és le-
gelőnek használt.34 1926-
ban a földbirtokrendező 
bizottság kisajátította a 
magyar királyi korona-
uradalomnak egy 86 ka-
tasztrális hold nagyságú 
területét, a babati táb-
lát, ahol 350 házhelyet 
parcelláztak föl. A  ház-
helyeket az egyházak és 
közcélú intézmények mel-
lett „arra érdemes nincs-
teleneknek” adták.35 

30 Az a mai Lumniczer utca.
31 Az Antalhegyen már a 19. század végén megjelennek a lakóházak és a villák a szőlőtőkék között. 
32 GV 1913. dec. 25. 3.
33 GV 1912. jan. 11. 2.
34 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 19.
35 GV 1926. ápr. 18. 1.

Szoba-konyhás parasztházak
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lőben lévő közös legelőt osztották ki a zsellérek között azzal a megkötéssel, hogy 
csak szőlőt lehet ültetni az új parcellákba. Ennek hatására jött létre az 1880-as 
évekre a Fenyvesi Zsellérszőlős terület. Azonban az új gazdáknak engedélyezték 
az új birtokuk eladását is. Ennél fogva a zsellérek gyorsan túladtak a szőlő műve-
lésére kevésbé alkalmas parcellákon és így hamar új tulajdonosai lettek a telkek-
nek, akik a gazdálkodás helyett már inkább villákat építettek a területen. Így a 20. 
század elején a kevés szőlő mellett ez lett Gödöllő egyik meghatározó villatelepe.23 
A szóban forgó terület lábánál alakult ki a Peres dűlő, melynek neve korábbi ha-
tárperekre utal. Itt a 20. század elején már 15–16 ház állt. Korábban ezen a helyen 
Grassalkovich Antalnak volt egy juhmajorja. 1862-ben a Fenyvesi közlegelő ki-
osztásakor a területet kimérték a zselléreknek. Az 1920-as években Pestre járó 
iparosok és vasutasok telepedtek itt le.24 

Gödöllő területének növekedésében több külső földterület beépítése játszott 
nagy szerepet a 19. század végén és a 20. század elején.25 Egy 1897-ben született 
határozat szerint a volt téglaház környékén a vasút közelében 12 és fél hold le-
gelőterületet parcelláztak föl – mely a falu belső legelője volt a mai Honvéd utca 
és Faiskola utca közti területen, ahol a szükséges utcák mellett 300 négyszögöles 
villatelkeket alakítottak ki. Mivel a terület a vasút közelében feküdt, így különösen 
értékes volt, főleg a nyaralók szempontjából. Ezért döntöttek a villatelkek parcel-
lázása mellett.26 

1899-ben parcellázták fel a közbirtokosok közlegelőjének egy másik részét, 
melyet Szondy-féle parcellának neveztek, Szondy Lajos községi jegyző után, aki 
a közbirtokosok közlegelőjét fölvásárolta és a parcellázást már saját maga végezte 
el.27 Ebből a korábbi legelőből alakult ki 19. század végén, a 20 század elején a 
sokáig Parcellák néven említett terület a település közelében, attól észak-keleti 
irányban.28 A 20. század elején jelennek meg itt a kisméretű lakások, melyek az 
egész negyedet jellemzik. A terület leginkább munkások lakóhelyévé vált. Az ut-
cákat már a kezdetektől fogva történelmi személyekről nevezték el, mint példá-
ul Mátyás király, Rákóczi Ferenc vagy Zrínyi Miklós.29 A Parcellák az Alvéghez 
hasonlóan szintén Gödöllő egyik mostohagyermekének számított. A  területen 
keresztülvezetett váci villamosnak még megállót sem akartak építeni. Ezt csak 
hosszas vita után sikerült kicsikarniuk a lakosoknak. Sokáig itt is nélkülözniük 
kellett az itt lakóknak az óvodai és iskolai ellátást. A terület megközelíthetősége 

23 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 29.
24 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 18.
25 1864–67-ig a gödöllői uradalom egy belga banké volt, amely elkezdte parcellánként értékesíteni azt. Ekkor 

jutott Gödöllő egy része magánbirtokosok kezére. 
26 GV 1898. jan. 11. 
27 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 18.; Szondy Lajost 1901 novemberében a különböző kétes ügyletei miatt fel 

is függesztették a hivatalából. 
28 A terület a mai Mátyás király utca, Bethlen Gábor utca, Grassalkovich Antal utca és Arany János utca által 

határolt terület. 
29 GH 1910. júl. 10. 2.
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Még akkor is egysorosnak 
tekinthető az udvar, ha a 
lakóházzal szemközti ol-
dalon az udvar másik sar-
kában egy különálló épület, 
többnyire nyárikonyha állt, 
mint az néhány gödöllői 
udvarnál is jellemző volt.39 
Erre példa a Bethlen Gábor 
utca 7. szám alatti lakóház 
és a hozzá tartozó telek. 
A  lakóház a telek északi 
oldalán áll, utcafrontig érő 
oromzattal. A  lakóházzal 
szemben az utca felőli ol-
dalon állt a nyárikonyha. A  lakóház mögött annak folytatásaként következett az 
istálló. A nyárikonyhát a szekérszín, fáskamra és a farakás követte. A lakóház és 
az istálló teljes hosszában gang és ezen pedig lugas volt. Az udvar hátsó részén 
középtájon volt a kút helye. Az első udvart egy drótkerítés választotta el a második 
udvartól, ahol szőlőseszköz tároló, disznóól és a takarmány tárolására alkalmas 
épület kapott helyet. A telek további részét a szintén drótkerítéssel elválasztott kb. 
400 négyszögöles kert zárta le.40 

Az 1880-as évekre az átalakítások következményeként egyre nagyobb számban 
jelentek meg a hajlított házas udvarok is. Az ilyen jellegű udvaroknál a házon lévő 
hajlítás minden esetben az utca felé nézett és az utcával egy vonalban állt. Ebben 
az épületszárnyban kaptak helyet a legrangosabb helyiségek, a „tisztaszobák”. Elő-
fordult, hogy a  z egymás mellett lévő házak közt maradt még akkora hely, ahová a 
kapu elfért, de volt arra is példa, hogy az udvarra való behajtást csak szárazkapun 
keresztül lehetett megoldani.41 

A gödöllői lakóházak az építőanyagot tekintve az évszázadok során többször 
is jelentős változáson mentek keresztül. Ezek a változások azonban nem minden 
esetben voltak fejlődés eredménye, előfordult, hogy technológiai szempontból 
visszaesés volt tapasztalható. 

Gödöllő 18. század eleji állapotáról az Isaszegi plébánia könyvei tesznek néhány 
szűkszavú megjegyzést. Ezek egyike a településen álló házakat jellemzi: „Házai-
nak fala font vesszőből készültek, melyek, mint fecskefészkek, sárral vastagon körül-
tapasztva valának; szalmatetőinek mestergerendái szelemen ágason nyugodtak”42 
Ebből a rövid leírásból képet kaphatunk a faluban lévő házak építőanyagáról, te-

39 BALASSA I. 1997. 60–63.
40 SZOLNOKY L. 1972. 4.
41 BALASSA I. 1997. 60–61.
42 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 10.

Takaros parasztporta
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A váci villamos a településtől távol fekvő Öreghegyet is könnyen elérhetővé tet-
te, így az szintén gyors fejlődésnek indult. Ez a terület volt Gödöllő egyik legrégeb-
bi szőlőterülete, ahol az 1870–80-as fi loxérajárvány a szőlőt szinte teljes mértékben 
kipusztította. A járvány után a szőlők helyét a jobban kifi zetődő és kevesebb oda-
fi gyelést igénylő gyümölcsfák vették át. A 20. század elejétől jelentek meg nagyobb 
számban a lakóházak a présházak között. A terület beépítésének egyik fő oka az 
volt, hogy a település más irányban már nem terjeszkedhetett.36 

A község nyaraló jellegét erősítette a központjában fekvő nagy kiterjedésű par-
kosított terület, mint ahogy Ürmössyné fogalmaz: „A sok park azt a benyomást 
kelti, mintha az egész község egy nagy parkban épült volna.”37 Pest felől először az 
Erzsébet-park, majd a Főtér parkosított területe következett, jobb oldalán a kas-
télyparkkal. Ezek után következik az alsópark, mely a belterületet szinte teljesen 
kettéosztotta. Ezen keresztül vezetett az út a vasútállomásra és az Alvégbe. A tele-
pülés keleti oldalán szinte az alsópark folytatásaként következett a korábbi Fácán-
kert, ahová 1923-től kezdődően épült föl a premontrei gimnázium, a mai egyetem. 

A TELEK ÉS A HÁZ

A település belterületének legkisebb alkotóeleme a telek, mely Gödöllőn minden 
esetben – telepítés előtti és utáni – szabályos formát mutat. A szabályos alakú tel-
kek szabályos telektömböket alkotnak, mellyel együtt jár az utcák szabályossága 
is. A magyarországi telkek túlnyomó többsége szalagtelek, mely általában udvarra, 
szérűskertre és veteményes-gyümölcsös kertre tagozódik.38 Gödöllőn is hasonló 
felosztásúak voltak a telkek, de a település legősibb gazdálkodásra legalkalmasabb 
területén más felosztás volt a jellemző. Itt az épület előtti udvart a veteményes és 
gyümölcsös kert követte, majd a telek végén kapott helyet a gazdasági munkák leg-
fontosabb színhelye, a szérűskert. A  telepítések és a későbbi parcellázások során 
kialakított telkek túlnyomó többsége viszont már nem volt alkalmas a nagyobb 
arányú gazdálkodásra. Itt már a helyhiány és a gazdálkodás változása miatt a szé-
rűskertek elmaradtak és az udvar mögött már csak a veteményes-gyümölcsös kert 
került kialakításra. Természetesen a villák esetében a kert már inkább esztétikai sze-
repet töltött be, mint gazdaságit, így ez határozta meg az ott kialakított vegetációt. 

A gödöllői udvarok többsége Barabás Jenő tipológiája alapján az egysoros- és a 
hajlított házas udvarok közé tartozott. A 19. század közepén még túlnyomó több-
ségében az egysoros udvarok voltak a jellemzőek, melyek esetében az épületek 
az udvar hosszanti oldalán sorakoznak egymás után, csökkenő tetőmagassággal. 
Minden esetben elöl állt a lakóház, melyet az istálló, a szín, és az ólak követnek. 

36 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 19.
37 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 19.
38 BALASSA I. 1997. 59.
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támogatásról kapunk képet, hanem egy új építőanyagról is. Eszerint az újonnan 
épülő házaknál már nem a korábban alkalmazott sövényfalas építési technológiát 
alkalmazták, hanem a sokkal fejlettebb és persze drágább mór téglát. A mór tégla, 
más néven nyerstégla a vályogtéglához hasonlóan agyagból, földből gyúrt fi nom 
szemcsézetű, azonban a vályogtéglától eltérően növényi anyagokat nem tartalma-
zó téglafajta volt. Méretei azonban az égetett téglával voltak megegyezőek, de et-
től eltérően nem égették, hanem csak a napon szárították.48 Így elmondható, hogy 
Grassalkovich I. Antal intézkedései egy technológiai változást is eredményeztek. 
Ez a nagyvonalú mecénási gondolkodás azonban vele együtt a sírba szállt. A fi a 
és az unokája már kevésbé volt tekintettel a jobbágyainak az életkörülményeire. 
Erre jó példa Kazinczy Ferenc leírása, aki utazásai során 1828-ban járt Gödöllőn. 
Ennek kapcsán lesújtó hangnemben jegyezte meg a településről: „Gödöllő nem az 
többé, aminek egykor ismerém, mert amiolta az a Szép és Jó Györgyén lakott, arra 
vevém inkább utamat. A nagy királyné által, ittléte emlékére várnak nevezett kastély 
tornyos fedeleit balra, jobbra a földmívesek nyomorú lakjaikat akácerdő fedi el, s 
azok a liliputi kerítések, azok az árkok, melyeket nem vala nehéz átlépni, azok a gyű-
szűnyi vártaházak nem látszanak többé. A harmadik Grassalkovics most a legszebb 
ízlésű kertben lakik, s a kevély lak a szegény viskókat, a szegény viskók a hercegi lakot 
kölcsönösen nem pirítják.” 49 Ekkor már nyoma sem volt a Grassalkovich I. Antal 
által nyújtott kedvezményeknek és kiváltságoknak és az ő idejében tapasztalható 
robbanásszerű fejlődésnek. A település visszasüllyedt abba a szegénységbe, ami a 
környék falvait is jellemezte. 

A támogatások hiányában a 19. századra a házépítés alapanyagául a vert fal vált 
egyeduralkodóvá.50 Az ekkor épült házak többsége alapozás nélkül készült. A kő-
alapozás a 20. század elején jelent meg, főleg a vagyonosabb rétegnél. A  falazat 
többségében fél méter vastag vert fal. Tetőszerkezetük általában szarufás, kakasül-
lős nyeregtető, amit még a 20. század elején is zsúppal, majd később az 1910-es, 20-
as évektől kezdve cseréppel fedtek. A vagyonosabb gazdák már a századfordulón 
cseréppel borították az újonnan épült házaikat. 

A ház elrendezése a klasszikus szoba-konyha-szoba volt. A lakóhelyiségek után 
a kamra – sok esetben a padlásfeljáróval –, majd pedig az istálló következett. 

A helyiségek többnyire az I. világháborúig földesek voltak, majd később a szo-
bákat padlózták, a konyhákat pedig, az 1930–40-es években cementlappal fedték. 
A  szobákban a mennyezet az 1920-as években általában stukatúros volt, de elő-
fordult, hogy a korábbi gerenda mennyezetet érintetlenül hagyták. A kamra és az 
istálló gerendás, padlózata pedig döngölt föld volt. A  mestergerenda használata 
nem volt jellemző. 

48 ORTUTAY GY. 1980. 56.; A Gödöllőn fellelhető agyag igen alkalmas volt a téglagyártásra, mind égetett, 
mind pedig a szárított változatában. A későbbi évszázadokban is ezt az agyagos földet használták a vert falú 
házak építésénél.

49 BUSA M. 1995. 219.
50 A 20. századi építészeti technológiákról Szolnoky Lajos 1972-ben végzett felméréséből kaphatunk képet. 
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tőszerkezetéről és a tetőborításáról. Tehát a házak falazata vesszőből készült, amit 
sárral tapasztottak be. Ezt a fajta építési technológiát sövényfalnak nevezzük. A sö-
vényfalazatos technológián belül Gödöllőn vázas sövényfalakat emeltek. Ebben 
az esetben lyukakat fúrnak a földbe és az építendő ház koszorú gerendáiba, majd 
pedig a lyukakba karókat illesztenek. A karók közti hézagokat vékony ágakkal, ve-
szőkkel fonják be, majd pedig az elkészült szerkezetet pelyvával kevert sárral kí-
vül-belül betapasztják, melynek eredményeként kb. 30 cm vastag falazatot kapnak. 
A  sövényfal világviszonylatban is az egyik legrégibb és legáltalánosabb falazási 
technika. A magyar népi építészetben is komoly múlttal rendelkezik. Sok esetben 
még a 18–19. században is emeltek templomokat és középületeket ilyen falazattal.43 
A leírásból az is kiderül, hogy a Gödöllőn épült házak tetőszerkezetének mesterge-
rendáját ágasfás szelemen tartotta. Ezt a tető alátámasztást többnyire a gyengébb 
teherbírású falak – mint például a sövényfal – esetében használták. A szelemenes 
tetőszerkezetnél a tető és a tető fedésére használt anyag súlyát a tartókkal alátámasz-
tott, a tető egész gerincén végigfutó gerenda, a szelemen tartja. Erre támaszkodnak 
a szarufák. A szelemen alátámasztásának szempontjából Gödöllőn, a hosszúágas 
szelemen volt a jellemző. Ebben az esetben az épülő lakóház elejére és végére a 
falakon kívül egy 5-6 méter hosszú erős gerendát ástak a földbe, melynek a tetején 
egy elágazás volt, innen jött a neve: ágasfa. Ezek tartották a rájuk emelt faszögek-
kel rögzített gerendát, a szelement.44 Az utolsó ehhez hasonló ágasfás szelemenes 
házat 1916-ban bontották le.45 A gödöllői házak fedésére ekkor is ugyanúgy, mint 
a későbbi időben szalmát használtak. A  szalma, mint tetőfedő anyag, a gabona-
termesztés fellendülésével terjedt el hazánkban, valószínűleg a 12–13. században. 
Ettől kezdődően ez az alapanyag nagy mennyiségben mindenhol rendelkezésre állt. 
Gödöllőn a zsúptetők közül a felvert zsúptető volt elterjedve. A készítéséhez hosz-
szú, egyenes szárú rozsszalmát használtak. Készítésmódja megegyezett a nádtető 
készítésével. A rozsszalma csomókat tövükkel felfelé a tetőlécekre fektették, majd 
a csomókat kioldva zsúpverővel egyenletesen felverték. Ezek után a gúzzsal vagy 
dróttal a lécekhez kötötték.46

Az 1760-as évek végén nem volt a településen egyetlen üres telek sem. En-
nek oka a nagyarányú telepítések mellett Grassalkovich Antal nagyvonalú mecé-
nási cselekedeteiben keresendő. A  gróf nemcsak az újonnan érkező telepeseket 
támogatta, hanem az őslakosokat is, mint ahogy „Th ott György Gödöllő Mező 
Várassának Fő Birája” fogalmazott: „…a Régieknekis ha romlandó az háza, és újat 
akar mór=téglábűl épéteni, annak a fa ingyen adatik, és azon kévűúl 10. forinttal és 
10 Kila búzával ajándékűl segéttetik az Uraságh által.”47 Ezek a lépések folyamato-
san segítették a település képének változását és fejlődését. Az idézetből nemcsak a 

43 BALASSA I. 1997. 114.
44 BALASSA I. 1997. 124–125.
45 SELMECZI KOVÁCS A. 1975. 4.
46 SELMECZI KOVÁCS A. 1975. 4.
47 NOVÁK L. 2005. 221.
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előfordult,   hogy a takarmányt a ház padlásán tárolták. Ezért a könnyebb megkö-
zelíthetőség érdekében a ház hátsó traktusában a padlástérből kiugró szénahányó 
padlásajtót készítettek. A házak egy részénél előfordult, hogy a család létszámának 
gyarapodásával a kamrából és az istállóból is újabb lakást alakítottak ki. 

Gödöllőn a lakóházak a 20. század elejéig szabadkéményesek voltak, a kony-
hákban ekkor kezdték kialakítani a kamin, más néven mászókéményeket, mely 
esetben a helyiség már teljesen füstmentessé vált. A 20 század közepén terjedtek el 
a cilinderkémények. Jellemző volt, hogy a szabadkémény alját fallal elkerítették és 
ott kamrát vagy más helyiséget alakítottak ki a helyén. 

A településen volt olyan lakóház is, mely sokáig az eredeti állapotában maradt 
meg az 1880-as építése óta. Ebből következtethetünk a korábbi jellegzetességekre. 
Az épület egy földnélküli napszámos emberé volt, mely magyarázatot adhat a ké-
sei átalakításokra. A Dózsa György úton állt a ház. Ez egészen 1957-ig zsúptetős, 
a szobák mennyezete gerendás volt. A cserépborítás és a stukatúrozás csak ezután 
jelent meg. A t  églával kirakott konyha kivételével a ház még 1972-ben is földpadlós 
volt. A ház megőrizte erede-
ti fehér színét, az ablakok 
kisméretűek (40 x 50 cm) és 
zöldre festettek. Az udva-
ri homlokzaton végigfutó 
gang oszlop nélküli, csak 
az eresz nyúlt fölé. A  sza-
badkémény az 1957-es át-
alakításokig megvolt, ekkor 
cilinderkéményt építettek. 
A  ház szoba-konyha-szoba 
elrendezésű volt, melyhez 
egy kamra kapcsolódott. 
A padlásra a gangból létrán 
keresztül lehetett feljutni.51 

Sok épületben a felújítási munkálatok előzménye valamilyen katasztrófa, főleg 
tűzvész volt. A tűz leginkább a tetőszerkezetet károsította és a helyreállítás közben 
a házat már a sokkal kevésbé gyúlékony cseréppel fedték be. A felújítások nyomán 
a mennyezet is átalakult, a korábbi gerendamennyezet helyét a stukatúrozás váltot-
ta fel. Sokszor a padló is ekkor jelent meg a korábban általános döngölt föld helyén. 

A vályogból épült házak száma folyamatosan csökkent a 20. század folyamán. 
1900-ban 743, 1910-ben 714 és 1920-ban 546 vályogház volt a községben. Azon-
ban még 1926-ban is előfordult, hogy vertfalú házat építettek a településen. Ahogy 
csökkent a vertfalú házak száma, úgy nőtt a kő vagy tégla falazattal rendelkező há-
zak száma. Addig, amíg 1900-ban 207 ház volt a településen kő vagy tégla falazattal, 

51 SZOLNOKY L. 1972. 26.

Az 1880-as építésű kis parasztház a Dózsa György úton 
1972-es állapotában
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A ház utcai homlokzata sok esetben színesre festett, többnyire sárgára, néhol 
pirosra, sok esetben a lábazatot külön színre, bordóra vagy szürkére festették. 
Az 1940-es években az utcai homlokzat díszítésénél a vagyonosabb gazdák házánál 
alkalmazták a kétszer égetett sárga színű ropatéglát, mellyel az egész falat bebo-
rították. De ha a ház oromzata festett is volt, az nem jelentette azt, hogy minden 
esetben színt kapott az udvar felé eső homlokzat, sok esetben azt fehérre meszelték. 

Más esetben a sárgára festett 
udvari homlokzatot henge-
relt mintás sordísszel látták 
el. Az oromfal deszkázott, 
falazott és vakolt volt. Sok 
helyen az oromzat tetőcsú-
csában deszkából fűrészelt 
áttört díszítményt faragtak, 
csúcsdísszel, néhol nyárssal 
látták el, melyet a tetőgerinc 
elején helyeztek el. Az ajtók 
és az ablakok általában szí-
nezettek, zöldek, esetenként 
barnák. 

Szinte minden háznál megfi gyelhető, hogy az udvari homlokzat teljes hosszá-
ban 1,5 méter széles gang fut végig. Ezt vagy a házzal együtt építették, vagy pedig 
későbbi toldás eredményeként jött létre. A  gang padlózatát döngölt föld alkotta, 
melyet egy szintbe emeltek a házzal, ezt a 20. században téglával, a század köze-
pétől cementlappal fedték. A gang fölött futó eresz sok esetben a ház tetőszerke-
zetének szerves része volt, így nem igényelt külön alátámasztást, annak gerendái 
tartották. Ahol későbbi hozzáépítés miatt jött létre a gang, ott vagy faoszlopokkal, 
vagy téglaoszlopokkal támasztották alá az ereszt. A faoszlopoknál gyakran előfor-
dult, hogy az oszlopfejeknél deszkából fűrészelt díszítményeket helyeztek el. Mind 

a faoszlopoknál, mind pedig 
a szögletes téglaoszlopoknál 
előfordul, hogy fakorlátot 
vagy tégla mellvédet emel-
tek, melyre deszka könyöklő 
került. Gyakran szőlőlugast 
futtattak végig rajta. A  gan-
gok egy részének vagy az ele-
jét, vagy a végét a 20. század 
folyamán lefalazták és kam-
rát vagy konyhát alakítottak 
ki benne. A padlásfeljáró és 
a pincelejáró többségében a 
kamrából nyílt. Sok háznál 

 
Neszveda Antal vendéglője a máriabesnyői Hétház utcában 
pazar oromdísszel

Hoszú parasztház fadíszes ganggal

282

Gödöllő története II/1. [282]



A GÖDÖLLŐI 
TEMETŐK TÖRTÉNETE 

„Minthogy a temető a katolikus híveknél szent hely, melyben az élet küzdelmei alatt 
összeroppant csontok nyugszanak és a fölébresztő angyal harsogó trombitájának 
hangját várják, azért alig van illőbb és papot érdeklőbb dolog, mint a temetőnek 
rendben való tartása. 

Így tehát megjelenvén legtöbbször a gödöllői temető helyen, fájdalmas szívvel néz-
tem annak puszta elhagyatottságát és többször s többször gondolkodák arról magam-
ban, miképpen lehetne azt rendbe hozni ökrök és lovaktól megtisztíttatni.” 1860-ban 
a gödöllői katolikus plébános, Odrobenyák Nepomuk János így emlékezett meg a 
gödöllői katolikus temetőről a Historia Domusban.1 A fent említett idézet azonban 
az összes gödöllői temetőre igaz volt. Az évszázadok során szinte folyamatosan visz-
szatérő és újabb problémák jelentkeztek a működésükkel összefüggésben. A zsúfolt-
ság és az elhanyagoltság folyamatosan jelen volt történetükkel kapcsolatban Ez a 20. 
századra odáig fajult, hogy a helyi sajtóban élénk vitákat gerjesztett időről időre a 
temetők problémaköre. Ezeknek a bemutatásával és természetesen más források fel-
használásával próbálok betekintést nyújtani a gödöllői temetkezési helyek történetébe. 

REFORMÁTUS TEMETŐ 
A KASTÉLY SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Gödöllőn az első temető templom körül húzódó cinterem volt.2 A kastély helyén 
már 1492-ben is állt katolikus kápolna, mely a településsel együtt elpusztult. Később 
a kápolnát helyreállították, de ekkor már a reformátusok használták. A községnek 
a 18. század közepén csak református temetője volt. A temető a mai kastélykápolna 
körül feküdt. A 18. század közepén Gödöllő és a környék szinte összes települése 
gróf Grassalkovich Antal tulajdonába került. A templom és a körülötte lévő teme-
tő a kastély építésének az útjában állt, így az épületet a gróf elbontatta, a temetőt 
pedig fölszámoltatta. Kárpótlásul a reformátusoknak telket, pénzt és építőanyago-

1 Gödöllői Historia Domus I. 1777–1914. 1860.
2 A cinterem szó templomkert temetőt jelent. A magyar nyelvterületen leginkább a középkorban volt haszná-

latos a kifejezés, mikor a temetők szinte kizárólag templomok körül helyezkedtek el. BALASSA I. 1989. 9.
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addig 1910-ben már 327 és 1920-ban 449 ház rendelkezett ilyen falazattal. A tégla 
és kőházak mellett a kő- és téglaalappal rendelkező vályogházak száma is jelentős 
mértékben nőtt. 1900-ban 163, 1910-ben már 411 és 1920-ban már 700 ilyen tech-
nológiával épült ház volt Gödöllőn. 52

A fal mellett természetesen a tetőfedő anyagok is jelentősen változtak. A  ko-
rábban egyeduralkodó szalmatető is sokat vesztett a jelentőségéből addig, amíg 
1900-ban 343, 1910-ben már csak 256, 1920-ban pedig 158 ilyen tetőfedő anyaggal 
rendelkező épület volt a településen. A szalmatető mellett a zsindelytetők is sokat 
vesztettek a jelentőségükből, 1900-ban 636, 1910-ben 59 5, 1920-ban 374 háztető 
rendelkezett zsindellyel a településen. Ezzel ellentétben egyre több ház készült cse-
rép, pala vagy bádog fedéssel a községben, 1900-ban 140, 1910-ben 609, 1920-ban 
1179.53

52 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 20.
53 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 20.
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REFORMÁTUS-KATOLIKUS TEMETŐ 
A MAI DÓZSA GYÖRGY ÚTON 

A korábbi cinterem helyett Gras-
salkovich Antal egy, a település 
közelében lévő legelőből sza-
kított ki területet, hogy azt a 
reformátusoknak adja temetke-
zési célokra.9 A kápolna építését 
megelőzően – a temető fölszá-
molásakor – az új temetőnek 
már működnie kellett, mivel a 
holttesteket valahol újra el kel-
lett hantolni. Így az új temetőnek 
1746-ban már mindenképp mű-
ködnie kellett.10 

A 18. század közepétől kezdődően Grassalkovich telepítései következtében egy-
re több német- szlovák- és magyar katolikus érkezett a településre. Így szükségessé 
vált egy katolikus temető létrehozása is. Az 1750- es években nyitották meg a ka-
tolikusok temetőjét közvetlenül a már működő református temető mellett. A 18. 
század közepén a település utolsó lakott utcája a mai Kossuth Lajos utca volt. Így a 
temető és a falu közt ekkor még megvolt a kellő távolság.

A felekezeti temetőket még a 19. 
században is három oldalról lege-
lő vette körül, a negyedik oldalról a 
mai Körösfői utca, az akkori Teme-
tő utca zárta le. Mind a 18. századi, 
mind a Somody-féle 1843-as belte-
rületi és az 1850-es külterületi térké-
pen jól látszik, hogy a temető nem 
érte el az országút vonalát.11 Az út és 
a temető közt még legelőterület fe-
küdt. Azonban az 1882-es kataszteri 
térképen már látható, hogy mindkét 
felekezeti temető már az országút 

9 18. századi kéziratos térképek alapján. GVM Térképtár TA1, TA2,
10 Ezt a dátumot jelöli meg XANTUS Z. 1988. is a temető nyitásával kapcsolatban.
11 Somody Károly 1843. Gedellő mezőváros belső telkeinek térképe. PML/ Somody Károly 1850. Gödöllő 

mezőváros egész határának térképe. GVM 

A Dózsa György úti temető rés zlete

A temető alaprajza az 1843-as 
Somody-féle térképen

287

Gödöllő története II/1. [287]

kat biztosított új templomuk felépítéséhez. Az elfoglalt temető helyett pedig a mai 
Dózsa György úton lévő református temető telkének egy részét adta. 

A régi református cinterem fölszámolásáról az 1775-ben kirobbant vallási ellen-
tétek miatt felvett tanúvallomásokból is képet kaphatunk. 1775-ben Klobusitzky 
Terézia grófnő, Grassalkovich Antal felesége próbálta a református gyülekezetet 
katolikus hitre téríteni, a református lakosság legnagyobb tiltakozása ellenére. Az 
ügy tisztázásának érdekében tanúkat hallgattak ki annak igazolása végett, hogy a 
református vallás már régóta meghatározó, a 18. század közepéig pedig az egyetlen 
vallás volt a településen. A vallomásokban többen is szót ejtettek a régi református 
templomról és a körülötte fekvő temetőről. Joannes Misandi 88 éves kerepesi job-
bágy vallotta, hogy „…mivel a kastély építésekor holt testek és csontok ásattak ki a 
földbűl, es onnant szekéren hordattak ell”.3 Egy másik bagi illetőségű jobbágy, Th o-
mas Nagy is hasonlóképpen vallott: „…igenis a kastélynak egyik része a kálvinisták 
régi temetőnek némely részén fekszik, látván azt is, miképpen onnan koporsók és 
holt testek hányattak ki.”4 A tanúvallomásokból is látható, hogy a temető egy részét 
a templom lebontásával egy időben fölszámolták, és helyére a kastélykápolnát épí-
tették. A kápolnát, mely a kastély harmadik építési periódusában épült, 1746-ban 
kezdték el építeni.5 

A munkálatok során nem az egész temetőt számolták föl, hanem csak azokat a 
sírokat, melyek az építkezés útjába estek, erre utal a második tanúvallomás is. Az 
építkezés által nem bolygatott sírok jelentős része most is ott van, ahová annakide-
jén tették. Erről több bizonyíték is tanúskodik. Az egyik Odrobenyák Nepomuk 
János Gödöllőről írt forrásértékű könyvében szerepel, mely szerint a régi refor-
mátus templom a mai kastélykápolna helyén állt, a temető déli részén.6 Emellett 
leírja azt is, hogy a temető az országútig ért, melyet bizonyít, hogy a 19. század 
folyamán az út menti árok ásása közben emberi csontokat találtak.7 A sírok meg-
létére és a temető valószínűsíthető hosszára egy 1967-ben végzett ásatás is rámutat. 
1967 októberében a kastélykápolna és az országút között vízvezetéket fektettek le 
majdnem 20 méter hosszan, délnyugat-északkelet irányban. Az 1 méter mélység-
ben végzett munkálatok során sírokat vágtak keresztül. Az érintett területen 9 sírt 
azonosítottak be az első körben, ezek közül az egyikből egy gyöngyös párta került 
elő. A későbbiek során még több sírt is feltártak 60 és 130 cm közti mélységben, de 
a jelentős részüket az árokásás teljes mértékben tönkretette. Az érintetlen síroknál 
régészeti feltárást is végeztek. Végül 12 sír került beazonosításra.8 Ez is bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy Grassalkovich idejében csak a sírok egy részét exhumálták, 
a többi sír ma is a kastélykápolna és az országút közti parkosított terület alatt van. 

3 LÁBADI K. 2003. 51.
4 LÁBADI K. 2003. 51.
5 MÁTÉ ZS. 2007. 330.
6 ODROBENYÁK NEPOMUK J. 1875. 42.
7 ODROBENYÁK NEPOMUK J. 1875. 43.
8 JUHÁSZ E. 1967. 1-10.
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Már 1897-ben elindult a temet ő újabb bővítésének 40 évig tartó kálváriája, mi-
kor Darányi Ignác földművelésügyi miniszter engedély ezte, hogy a koronaurada-
lom területet adjon át a településnek temetkezés céljára. Az egész üg yet az akkor 
már házakkal körbeépített zsidótemető indította el. Gödöllő képviselő-testülete 
egyhangúlag elfogadta, hogy új köztemetőt hozzanak létre a már szinte betelt fe-
lekezeti temetők kiváltására. De az ügyben az érdemi munka nem kezdődött el.18

1909-ben Pest Vármegye határozatot hozott a temetők bezárásáról és új terület 
kijelöléséről. A határozat elsősorban az izraelita temető bezárásával foglalkozott, 
de a községben működő temetők orvosi vizsgálata után, azok bezárását is kilátásba 
helyezte. Emellett felszólította az elöljáróságot a temető kérdésének egységes meg-
oldására.19 A település a koronauradalomtól kért egy 22 hold nagyságú területet, 
az Erzsébet park mögötti részen. De a jószágigazgatóság ezt megtagadta, mondván, 
hogy temető céljára alkalmasabb volna a község tulajdonát képző dögtér melletti 
terület. A koronauradalommal való tárgyalásra az elöljáróság egy bizottságot állí-
tott fel. Azonban a tárgyalások sikertelenek voltak, és az ügy ismételten elakadt.20

1914 őszén ismét foglalkoztak a temető kérdésével, mert a főszolgabíró sürgős 
intézkedésre utasította a községet. A település vezetői viszont arra hivatkoztak, hogy 
nem áll módjukban új temetőt létesíteni, mert a szükséges területek megszerzése 
a koronauradalomtól folyamatban van, és a tárgyban meg kell várni a földműve-
lésügyi minisztérium döntését.21 Pár hónappal később, 1915 januárjában úgy tűnt, 

18 GV 1909. nov. 7. 2.
19 GV 1909. nov. 7. 2.
20 GV 1910. nov. 27. 3.
21 GV 1914. okt. 16. 3.

Id. Sztregovai János 
kántortanító síremléke 
a református temetőben

Ifj . Sztregovai János 
(1830–1864) református 
tanító síremléke

Az 1892-ben meghalt 
Sztregovai József rektor 

síremléke, melyet Kolics Arnold 
budapesti mester készített
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közvetlen közelében fekszik.12 Tehát a temető első bővítésére valamikor 1850 
és 1882 közt kerülhetett sor. Valószínű, hogy már ekkor a zsúfoltságot pró-
bálták ezzel enyhíteni. Ez annak is köszönhető volt, hogy 1884-ig a teme-
tőbe mindenki ingyen és kedve szerint temetkezhetett. Ekkor került szóba 
először, hogy akik továbbra is ingyen szeretnének temetkezni, azok sorban egy-
más után kötelesek a sírokat elhelyezni.13 Holott a sorban való temetkezésről 
és más temetkezési szabályokról már 1775-ben adott ki rendelkezést a Helytartó 
Tanács.14 Akik főbb helyre vagy rokonaik mellett kívánnak sírhelyet foglalni, azok 
egy kisebb összeggel váltsák meg azt.15 

A temető bővítésének a kapcsán mindkét te metőrészben egy-egy épület jelent 
meg egy kis telekkel az országút és a t  emető közt. Az nem bizonyítható, hogy ezeket 
a bővítés során a temető terüle téből szakították-e ki vagy pedig már eleve így par-
cellázták föl a területet. Az biztos, hogy az egyik a református, a másik a katolikus 
temetőőr tulajdonába került, és komoly fejtörést okozott később az egyházaknak.16 

A 20. század elejére mind a katolikus, mind pedig a református temető szinte 
teljesen megtelt. 1903-ban már egyre gyakoribb volt, hogy a katolikus temetőrészen 
sírásás közben régi sírokat bolygattak meg. Így a temető újabb bővítése elenged-
hetetlenné vált. Emellett a település kezdte körülölelni a sírkertet. A mai Körösfői 
utca már a 19. század közepén elérte a temető kerítését. A mai Dózsa György úton 
pedig a házak a 20. század elején majd 1 km-rel túlnyúltak a temető területén. Így 
a temető a település fejlődésének következtében a község belterületévé vált.17 

12 Grosch Kelemen 1882. Gödöllő nagyközség Babat és Besnyő pusztákkal Pest- Pilis- Solt- Kis- Kun megyében 1882.
13 VPL 1 A püspöki hivatal iratai. D, Acta Parochiarum. Gödöllő I. 1755–1940, 1884.
14 BALASSA I. 1989. 12.
15 VPL Gödöllő I. 1884.
16 VPL Gödöllő I. 1936.
17 GV 1903. júl. 19. 3.

 

 

A temető az 1902-es térképenA Dózsa György úti temető az 1882-es kataszteri térképen
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Végül 1931-ben, mint ahogy a Gödöllő és Vidéke című lapban fogalmaztak „Egy 
régi tengeri kígyót végzett ki a minisztérium, amikor a gödöllői köztemető ügyében 
döntött.” Bár ez a döntés a település szempontjából a legkevésbé sem volt pozitív, 
mert a belügyminisztériumi határozat kimondta, hogy a temető céljára kiszemelt 
koronauradalmi terület temetkezésre nem alkalmas, ezenfelül a községnek a köte-
lessége gondoskodni mind a három temető elhelyezéséről. Ennek a minisztériumi 
határozatnak a meghozatalára több mint 30 évet várt a település.25 

Mint már korábban szó volt róla, a temető és az országút között két magántulaj-
donban lévő telek volt a 19. század második fele óta. A telkek komoly problémákat 
jelentettek az egyházak számára. Ennek eredményeképp 1 936-ban a gödöllői kato-
likus egyházközség képviselő-testülete elhatározta, hogy a temetője és az országút 
közé beékelődött telket mindenáron megszerzi. Emlékezetük szerint a területet még 
az 1870–80-as években hasították ki a temetőből engedély nélkül, és átengedték a 
sírásónak, a temetőőrként is tevékenykedő Kancsár Jánosnak.26 A 72 négyszögöles 
telket külön helyrajzi számmal látták el. A területet később a sírásó felmenői örö-
költék meg. Az egyház pert nem kívánt kezdeményezni a terület visszaszerzésére, 
azonban 1936 őszén a kérdéses ingatlanra a hitelezők végrehajtást kértek. Végül az 
egyházközségnek október 23-án sikerült a telket a kikiáltási ár feléért, 2100 pengő-
ért megvennie, mivel a katolikus egyház mellett nem volt más licitáló.27 

A gödöllői járás főszolgabírája már 1935-ben elrendelte a gödöllői temetőben 
lévő házak lebontását, mely közrendészeti szempontból volt fontos.28 Az akkor már 
üresen álló romos épületre a közigazgatási hatóság bontási határozatot hozott. Az 
épület helyén az egyházközség ravatalozót kívánt építeni.29

A református temető elején lévő ház 1937 augusztusában vált eladóvá. Ez az 
ingatlan hasonlóan a katolikus temetőihez, a temetőőr tulajdonában volt. Pintér 
János református temetőőr eleinte a községgel tárgyalt a ház eladásáról, de a te-
lepülés elutasította az ajánlatát, arra hivatkozva, hogy a temető nem köztemető, 
hanem egyházi tulajdonban van. Ezután a református egyház kezdett tárgyalásokat 
az eladóval.30 A kérdéses terület 1940-ben már Csontos Pál sírköves tulajdonában 
volt, aki ekkor kért a hatóságoktól a műhely átalakítására kérelmet.31 

A temető bővítésének ügyével 6 évi hallgatás után az 1930-as évek végén, 1937-
ben foglalkozott a község képviselő-testülete. Két megoldás körvonalazódott a te-
lepülés elöljárósága előtt. Az elsőt már az utóbbi 40 évben többször is körbejárták. 
E szerint új temetőt kell nyitni, a település más, házaktól távol eső helyén. Erre 
legalkalmasabbnak most is, a már korábban megvizsgált Erzsébet park mögötti, 

25 GV 1931. máj. 31. 2.
26 GYÖRE Z. 1996.
27 VPL Gödöllő I. 1936.
28 GH 1935. aug. 11. 2.
29 VPL Gödöllő I. 1936.
30 GH 1937. aug. 1. 1.
31 PML V./1044./Cb./3.-1939–1940.
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megoldódik a temetők közel 20 éve húzódó ügye. Ugyanis egy bizottság, melynek 
tagja volt Gombos Gyula, a koronauradalom jószágigazgatója, a katolikus plébános, 
a református lelkész, a főjegyző és a bíró, január 15-én megtekintette a temetőnek 
kiszemelt területeket. Az egyik a már említett Erzsébet park mögötti szántó, a má-
sik a besnyői országút, a csemetekert és a váci villamos által határolt terület volt. Az 
új temetőhelyen, mely a tervek szerint 8-9 holdnyi terület lett volna, mindhárom 
felekezet – a katolikus, a református és az izraelita is – kapott volna saját temető-
részt. A koronauradalomnak ellentételezésként a Haraszti területen ajánlott fel föl-
det a község. A bizottság terepbejárása után 19-én már képviselő-testületi döntés is 
született az ügyben, mely szerint a két szóba kerülő terület közül a legalkalmasabb-
nak a besnyői országút és váci villamos által határolt területet ítélték. A határozat 
meghozatalát elősegítette az is, hogy a földművelésügyi minisztérium hozzájáru-
lása ekkor már biztosítva volt.22 Az ügyben hozott határozat ellenére nem indult 
meg az érdemi munka, hanem júliusra a már megszemlélt két helyszín mellett egy 
újabb helyszín is szóba került. Az új terület az Erzsébet park mellett a Helyi Érdekű 
Vasút mentén volt, részben a koronauradalom, részben pedig a HÉV tulajdonában. 
Július közepén ezt a területet is megvizsgálta a bizottság, és újabb javaslatot terjesz-
tett a képviselő-testület elé. Nyár közepén már ez az új terület lett a befutó a községi 
elöljárók számára. Megindult a tárgyalás, hogy a koronauradalmi terület mellett a 
HÉV tulajdonában lévő 1 holdnyi területet a település alacsony áron megvehesse.23 
Azonban mint korábban oly sokszor, ismét problémába ütközött a megvalósítás. 
A koronauradalommal sikerült megállapodni, de a HÉV nem járult hozzá az el-
adáshoz és temető létesítéséhez. Ezt azzal indokolta, hogy a HÉV síneken a község 
elöljárósága egy átjárót tervezett, melyen keresztül a temető megközelíthető lett 
volna. Ezt az átjárót minősítette balesetveszélyesnek a HÉV által kiküldött bizott-
ság. Úgy vélték, hogy az előre kijelölt területen sehol nem lehet biztonságosan át-
járót építeni, mivel 
a Pest felől érkező 
szerelvények a nagy 
lejtés miatt, nagy 
sebességgel halad-
nak át a kérdéses 
területen.24 

22 GV 1915. jan. 17. 3./ GH 1915. jan. 17. 3./ GH 1915. júl. 18. 2.
23 GH 1915. júl. 18. 2.
24 GV 1916. nov. 12. 1.

A Dózsa György úti 
temető részlete 1932-ből

290

Gödöllő története II/1. [290]



ban a katolikus egyháznál a karinges temetés 2-4 korona közt, a palástos temetés 
6-8 korona közt változott. Ha valaki a temetés során liberával kérte a szertartást, 
annak duplán kellett a temetési költséget fi zetnie, ha koporsószentelést is kért, ak-
kor az összeg háromszorosát kellett kifi zetnie. Ha a temetést asszisztenciával kérte, 
akkor újabb 30 koronát kellett fi zetnie.34 1915-re az árak túlzottan nem változtak. 
A temetés karingben 4 korona, palástban 8 koro na, libera 16 korona, koporsószen-
telés 16 korona, asszisztencia 20 korona volt.35 

Azonban sokan úgy gondolták Gödöllőn, hogy az új temető ne felekezeti, ha-
nem köztemető legyen, melynek fenntartója a község. Ha a temető községi tulaj-
donba kerülne, akkor a parcellánkénti temetkezést, az utak és a sírok gondozását, 
a sírhelyek árainak egységes és megfelelő megszabását sokkal könnyebb elvégezni, 
mintha több tulajdonos lenne. Emellett a köztemető a községi képviselő-testület 
állandó ellenőrzése alá kerülne. A sírhelyek áraiból befolyó összeg egy részét pedig 
a szegény halottak eltemetésére lehetne fordítani. Ezek mellett a temetőben közsé-
gi ravatalozó és temetkezési intézet is működne. Az egyik legfontosabb ok, amely 
a köztemető létesítése mellett szólt, ha a település területet vásárol, akkor a község 
pénzén nem lehet az egyházak tulajdonába kerülő temetőt nyitni.36 

A temető tulajdonjogának kérdésében az egyházak is más állásponton voltak. 
Véleményüket az 1937. november 16-án megtartott testületi gyűlésen ismertették. 
A katolikusok szerették volna, ha az új temető továbbra is az egyházak kezelésében 
maradna. Schläger Árpád apátplébános és Buczkó Emil premontrei kanonok egy-
öntetű álláspontja szerint, a kánonjogi kódex a katolikus hívek részére katolikus te-
metőt ír elő. Schläger Árpád szerint a köztemetőben a katolikus jelleg csak az egyes 
sírokon biztosítható, nem pedig az egész temetőben, így a keresztek felállítása, ká-
polna emelése a köztemetőben nem érvényesülhetne úgy, mint a katolikus feleke-
zeti temetőben. A katolikus egyház a híveit megszentelt földben kívánja eltemetni, 
és emiatt ragaszkodik a felekezeti temetőkhöz. Emellett még azt az álláspontot sem 
vetették el, hogy a régi temetőt használják tovább a régi sírok felszámolásával.37 
Az evangélikus egyház is ezt a nézetet támogatta, azzal a feltétellel, ha az új temető-
ben az evangélikusok is új temetőrészt kapnak. A reformátusoknak azonban más 
elképzelésük volt, szerintük a legjobb az volna, ha a temető községi irányítás alá 
kerülne.38 A református egyházközség presbitériumának véleményét Szabó Aladár 
református lelkész ismertette a képviselő-testülettel. Mely szerint a lelkészi teen-
dők, a nemzeti és társadalmi feladatok annyi munkát rónak a lelkészi hivatalra, 
hogy a temető gondozása, ellenőrzése, sírhelyek kijelölése és árusítása már a lel-
készi teendők ellátásának a rovására menne, így ezekről a feladatokról szívesen 
lemondana az egyház. Ezek mellett a felekezeti békét is jobban látná a református 

34 VPL Gödöllő I. 1906.
35 VPL Gödöllő I. 1915.
36 GH 1937. nov. 7. 1.
37 VPL Gödöllő I. 1937
38 GH 1937. nov. 14. 1.
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HÉV felé eső területet vélték. A  terület előnyeiről Berente doktor írt hosszabb 
cikket a helyi sajtóban. A  földterület előnyeként említette, hogy a lakott telepü-
léstől távol esik, de a mai Szabadság tértől csak 1200 méterre fekszik. Emellett 
könnyen bővíthető, laza homokos a talaja, a talajvíz pedig mélyen van. A közle-
kedés megkönnyítése érdekében egy ideiglenes HÉV-megállót is szerettek volna 
létrehozni. Egy az Erzsébet park és a vasúti töltés közt építendő út terve is szóba 
jött. Az átjáró kérdése, mely a korábbi években akadályozta a temető létesítését, 
annyiban módosult, hogy a feltételes megállóhely amúgy is megállítaná vagy leg-
alábbis lassítaná a szerelvényeket. Más részről pedig sorompót alkalmaznának az 
átjáróban. A sorompó üzemeltetését, az ehhez szükséges vizsgával rendelkező te-
metőőr láthatná el. A másik, temetkezésre alkalmas terület, a régi temető mellett 
a haraszti táblák földjén lett volna, a Szada felé tartó országút mellett. Ez a földte-
rület szintén a koronauradalom tulajdonában volt. Ami a hely mellett szólt, hogy 
nem kellett hozzá komoly költségekkel új utat, HÉV megállót építeni és közel volt 
a település központjához. Ez utóbbi előnye mellett ez volt a hátránya is, túl közel 
maradt volna a lakóházakhoz, ami a régi temető bezárásának egyik fő oka volt. 
Kompromisszumos megoldásként merült föl ennél az eshetőségnél, hogy ha a te-
metőt nem Szada irányába, hanem a Harasztra vezető út mentén bővítik, akkor 
erre a részre kerülne az új bejárat, a ravatalozó, a hullaház a boncterem és a teme-
tőőri lakás is. Ebben az esetben az újonnan felállított építmények már elegendő 
távolságra kerülnének a lakóházaktól.32 Az elhelyezés mellett ekkor már egy új 
kérdés is felszínre kerül, hogy kinek a tulajdo-
nába kerüljön az új sírkert. A korábbi teme-
tők egyházi tulajdonban voltak. A  katolikus 
és a református egyház saját temetőrészében, 
önmaga intézte a működéssel kapcsolatos 
feladatokat. Az egyház számára a sírhelyek 
értékesítése a temetőben kedvező pénzforrás-
nak bizonyult. 1896 első félévében a katolikus 
egyház kb. 30 temetést végzett el, ekkor egy 
általános sírhely 20 krajcárba került, ennél 
jóval borsosabb volt a kripták ára, mely 5 és 
10 Ft közt mozgott. Az említett időszakban a 
katolikus egyház összesen 47 Ft bevételhez 
jutott a sírok értékesítéséből.33

A temetési költségekhez tartozott a sírhely 
megvásárlása mellett, a temetési szertartás 
költsége is. A temetések során több választási 
lehetőség is volt, ki-ki a saját pénztárcájához 
mérve rendelhette meg a ceremóniát. 1906-

32 GV 1937. okt. 31. 1-2.
33 VPL Gödöllő I. 1896.
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felől lévő házakig nyúlik az új temető. A sírok karbantartása is könnyebben kivite-
lezhető, és a kirándulókat sem zavarná a temető látványa.42 

Még 1938 decemberében a vármegye a községi köztemető ügyében hozott ha-
tározatot megsemmisítette azzal az indoklással, hogy az új temető létesítését nem 
találta olyan sürgősnek, másrészt az új temető helyének a kijelölése tekintetében a 
határozat – a vármegye megítélése szerint – nem keltett közmegnyugvást.43 A te-
metőügy ismét lekerült a képviselő-testületi ülések napirendjéről, és évek teltek el 
úgy, hogy az ügyben nem történt semmi.

Ezek után az egyházak kezdeményezték újra a temető bővítésének tervét. Elő-
ször a katolikusok 1940-ben nyújtottak be igényt a földművelésügyi minisztéri-
umhoz, hogy egy kisebb földterületet kaphassanak a koronauradalomtól, a régi 
temetőjük szomszédságában. A földművelésügyi minisztérium mellett a belügymi-
nisztériummal is tárgyalni kellett a kérdésről. Ezzel a területtel kívántak enyhíteni 
a sírkert zsúfoltságán, másrészről pedig ide kívánták felépíteni a ravatalozójukat. 
A bővítéshez szükséges terveket is csatolták a beadványukhoz, melyeket Maczkó 
István mérnök készített el.44 Emellett főpásztori jóváhagyást is szereztek, megkap-
ták a főszolgabírótól a közegészségügyi engedélyt, kérték az alispán és az ország-
gyűlési képviselő támogatását is. Jelezték a hatóságok felé, hogy bármikor készek 
az építkezés megkezdésére. Azonban a minisztérium a kérvényre nem reagált.45 
Nem sokkal később a reformátusok is kérvényt nyújtottak be a földművelésügyi 
minisztériumba az üggyel kapcsolatban. Az igénylés után két évvel 1942 augusz-
tusában kapott a római katolikus plébános hivatalos értesítést a magyar királyi 
földművelésügyi minisztériumtól arról, hogy a temető mellett a haraszti majorhoz 
tartozó koronauradalmi területből két katasztrális holdat bocsátott a minisztérium 
temető céljára az egyház rendelkezésére. A terület bérletként adták át a plébánia-
hivatalnak, melynek időtartamát 99 évben állapították meg. A bérleti díj összegét 
pedig évenként és holdanként 2 mázsa búza mindenkori tőzsdei árában állapítot-
ták meg.46 Nem sokkal később a református egyház is hasonló értesítést kapott. Az 
új temetőrész megáldására végül 1942 
no vemberében kerülhetett sor. 

A temető bővítésre közel 50 évet 
kellett várni, holott már 1903-ban is 
a temetők zsúfoltságáról írtak a saj-
tóban. Erre a zsúfoltságra világít rá 
az a tény, hogy a bővítés előtti utolsó 
évtizedben a katolikus temetőrészen 
szinte kizárólag már korábban hasz-

42 GH 1938. ápr. 3. 1.
43 GH 1938. dec. 11. 1.
44 VPL Gödöllő I. 1940.
45 GH 1941. márc. 2. 2.
46 VPL Gödöllő I. 1942/ GH 1942. aug. 9. 2. Életkép a református temetőrészen
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egyház egy köztemetőben, mint a felekezetiben.39 A község képviselő-testülete tit-
kos szavazással döntött a temető ügyében felmerült kérdésekről. 14 képviselő a 
felekezeti temető mellett voksolt, 18-an a községi temető mellett szavaztak, 3-an 
pedig üresen hagyták a szavazólapot. Ez alapján a testület úgy határozott, hogy az 
új temető, a község által üzemeltetett köztemető legyen.40 

A szavazás után következett a temető helyének kiválasztása. A legesélyesebb te-
rületnek a már többször emlegetett Erzsébet park mögötti terület volt, amit az évek 
során többször megvizsgáltak. A koronauradalom képviseletében jelen lévő Kele-
men Imre jószágigazgató is ezt a területet tartotta a legalkalmasabbnak. Hosszabb 
vita után a képviselő-testület úgy határozott, hogy az Erzsébet park mögötti terü-
letet jelölik ki az új köztemető helyéül, egyben utasították az elöljáróságot, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. A határozat még nem lépett jogerőre, hanem 
felküldték azt a vármegyéhez jóváhagyásra.41

1938-ban ismét előkerült a téma, de ekkor már egyre kevesebben támogatták az 
Erzsébet park mögötti temető létesítését. 1938 áprilisában egy cikk jelent meg a he-
lyi sajtóban, mely szintén a képviselő-testületi döntést bírálta, és az Erzsébet park 
mögötti terület hibáira hívta föl a fi gyelmet. Hibának főleg a megközelíthetőséget 
és annak anyagi vonzatait jelölték meg. Az ismeretlenségbe burkolózó – csak a P. I. 
monogramot használó – cikk írója szerint ahhoz, hogy utat készítsenek az új teme-
tőhöz, a park legszebb fenyőfáit kéne kivágni, ha egyáltalán a HÉV vezetősége el-
adja ezt a sávot. Az út elkészítése – ha csak földút is – nagyon drága. Emellett az új 
10 holdas terület körbekerítése is jelentős összegeket emésztene föl. Ezeken kívül 
problémát jelentene a lakosság számára, ha két különböző helyen kellene a sírokat 
gondoznia. Fontos érvként jelentkezett a terület szépsége és kirándulóhely funk-
ciója is, mint ahogy a cikk írója fogalmazott: „Az Erzsébet park tényleg a legszebb 

helye Gödöllőnek. De a legszebb 
helyet talán mégis inkább az 
élők számára kellene lefoglal-
ni, mint a halottak számára.” 
Mindezek ellenében a Szadai 
országút mentén a régi temető 
mellett ezek a költségek nem 
jelentkeznek ilyen mértékben. 
Az utat nem kell megcsinálni, 
mert már készen van. Emellett 
a kerítésnek rosszabb esetben is 
csak három, esetleg két oldalát 
kell elkészíteni, ha az Erdő utca 

39 GH 1937. nov. 21. 1.
40 GH 1937. nov. 21. 1.
41 GH 1937. nov. 21. 1./ GH 1937. dec. 25. 4.
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sítették, utolsó alkalommal 1803-ban. Ez arra enged következtetni, hogy 1803-ban 
még nem létezett Máriabesnyőn temető.51

Az első, a temetővel összefüggő adat 1830-ból származik, mikor Alberty Pál és 
Dinnyés Mihály 40 koronás alapítványt tettek az általuk állítatott besnyői temető 
keresztre. A temetőkereszt megléte egy akkor már működő temetőre enged követ-
keztetni. Bizonyos, hogy a keresztállítás és a nyitás azonos időpontban történt, mivel 
katolikus temetőről van szó.52 

Az első temetésre utaló adat 1849-ből származik, mikor a kapucinus atyák egy 
betegségben elhunyt vándorló ácslegényt hantoltak itt el.53 A 20. század elejéig ke-
vés kivétellel vélhetően hétházi 
lakosok temetkeztek ide. Az 
1882-es kataszteri térkép alap-
ján a temető legrégebbi része 
a mai temető észak-nyugati 
részén az országúttól távol a 
domboldalon helyezkedett el. 
Azonban amint Besnyőből nya-
raló övezet lett, és megindult 
a lakosság számának növekedé-
se, a kis temető hamar szűknek 
bizonyult. 

1914-re a besnyői temető a 
gödöllőihez hasonlóan szintén 
betelt. Ám a település teme-
tőjével ellentétben a bővítésre 
itt nem kellett évtizedeket vár-
ni. A  plébános kérvényezése 
alapján a földművelésügyi mi-
nisztérium 550 négyszögölnyi 
területet engedett át a 3078 
kataszteri szám alatti kincstári 
vagyonból a katol ikus hitköz-
ség részére a tulajdon megtar-
tása mellett.54 A temető ezzel a 
bővítéssel érte el az országutat. 

Azonban az új terület 10 
évre sem volt elegendő, mert a 

51 A máriabesnyői hétháziak adózása ügyében kelt irat Nolly József inspector aláírásával. Gödöllő 1764. GVM 
TD. 2010. 38. 1.

52 VPL Gödöllő I. 1915.
53 Máriabesnyői Historia Domus, II/1 1837–1855. 1849.
54 Gödöllői Historia Domus, II 1914–1995. 1914.
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nálatba vett sírokba temetkeztek. Olyanokba, amelyek legalább 30 év óta elhagya-
tottan álltak és az elhunytnak hozzátartozói nem éltek Gödöllőn.47 

Az új temetőrészek bekerítését 1943 szeptemberében kezdték meg a felekezetek. 
Elkészültek az új részek mértanilag megtervezett útbeosztásai is. Az új katolikus 
temetőrész elé egy 30 méter széles parkosított sávot készítettek, ahová felállítot-
ták a temetői nagykeresztet, de ide került volna a világháború hőseinek emlékére 
állítandó két egymással szembefordított obeliszk is, ami azonban nem készült el. 
Erre a 30 méteres sávra a törvényi előírások miatt volt szükség.48 Mindenszentek 
napján áldotta meg Királymezey Tibor pápai kamarás, plébános az új temetőke-
resztet, emellett az ünnepi litániát is a temetőben 
mondták el a hívek. Az új temetőben a korábbinál 
sokkal keményebb szabályokat léptettek életbe. 
Itt már nem tűrték el az ápolatlan sírok jelenlé-
tét. A rendetlen sírokat, ha a hozzátartozók nem 
hajlandóak rendben tartani, akkor azt az egyház 
saját hatáskörében fogja elvégezni és a régi elha-
nyagolt sírokat egy bizonyos idő után, a törvényi 
előírásoknak megfelelően ki fogja telepíteni.49 Az 
új református temető körbekerítésének munkála-
tai lassabban haladtak, de már ekkor elhatározás 
született arról, hogy a régi temetőrészükbe töb-
bet nem fognak temetni. Majd pedig bizonyos 
idő elteltével a temetőt kiürítik és felparcellázzák. 
A  parcellázás által az Erdő utca ezen oldalán is 
házak lettek volna egészen az országútig.50 

MÁRIABESNYŐ

Máriabesnyőn a temetőt a 19. század első felében létesítették. A kapucinus testvé-
rek a templom bővítése során kialakíto tt kriptába temetkeztek, így nekik nem volt 
szükségük külön temetőre. Gassalkovich I. Antal hét házat épített a zárda köze-
lében, ahová kiöregedett uradalmi cselédeket telepített. Legfontosabb feladatuk a 
templom és környékének a karbantartása, takarítása és a zarándokok ellátása volt. 
Egy 1764-es irat, mely leírja a hétháziak járandóságait, feladatait és kötelességeit, 
említést tesz a halottak temetéséről is: „… az halottat is Gödöllői temetőre kéntelen 
hordani, mivel ottan semmi temető nem tartozik.” Ezt az iratot többször is megerő-

47 GH 1942. aug. 9. 2.
48 GH 1943. szept. 12. 2. Később ennek ellenére ezt a parkosított sávot is a temetkezési helyként használták.
49 GH 1943. nov. 7. 2.
50 GH 1943. nov. 7. 4.
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temető észak-nyugati sarkában lehetett az országút felőli oldalon, minden jel szerint 
az akkori főbejárat közelében.61 Az anyakönyvek alapján az első temetésre 1857-ben 
kerülhetett sor.62 A nyitás idején a környéken csak mezőgazdasági tevékenység folyt, 
a település lakóházai több száz méterre voltak a temetőtől. 

Azonban a 19. század végére már megváltozott a helyzet. Mivel a kiegyezés után 
Gödöllő királyi nyaraló lett, így egyre több, főleg budapesti polgár kívánt Gödöllőn 
nyaralni. A nyaralóknak fontos volt a vasút könnyű megközelíthetősége. A sínpár a 
temető közelében haladt el. A temetőt a 19. század végére már házak ölelték körbe, 
közelében strandot is nyitottak. 

Már 1896-ban törvényhatósági határozat 
rendelte el az akkor már alkalmatlan helyen 
lévő, házakkal körbeépített zsidó temető be-
zárását. A  község képviselő-testülete – mint 
már szó volt róla – 1897-ben határozatot 
hozott, de az üggyel kapcsolatban előrelépés 
 nem történt. A  zsidó hitközség fellebbezést 
nyújtott be a hatóságoknál, melyre 1909-ben 
érkezett egy másodfokú döntés, mely a ko-
rábbi határozatot helybenhagyta. A határozat 
kimondta „…hogy a gödöllői izraelita temető 
bézárassék, egyben pedig elrendelem, hogy a 
közegészségügyi követelményeknek megfelelő 
új temető létesítessék.” 63 

Több évnek kellet ahhoz eltelnie, hogy a 
zsidótemető kérdése újra napirendre kerüljön. 
Először 1932-ben a község kért a katolikus 
egyház tulajdonában lévő 12 katasztrális hold 
nagyságú kántorjavadalmi földből egy 1000–1200 négyszögöles területet. Az egy-
ház egyeztetett a kántortanítóval, és az ő beleegyezése után már az árról is megálla-
podtak. Azonban a vásárlás és új temető nyitás nem jött létre.64 

1933-ban felhívást tett közzé a község elöljárósága, mely szerint izraelita temető 
céljára 600–1000 négyszögöl kiterjedésű lehetőleg műút mentén fekvő területet ke-
res. Emellett fölkérte az elöljáróság az izraelita hitközséget is, ha talál alkalmasnak 
vélt helyet, akkor azt jelezze a település vezetése felé.65 Az elkövetkezendő évek alatt 
több magánkézben lévő földterület jött szóba, d e ezek mindegyikét visszautasította 
a hitközség, mert a területeket temetkezésre alkalmatlannak találta. A kifogások 
közt szerepelt a területek településtől való nagy távolsága, de volt, ahol a vízelve-

61 Grosch Kelemen 1882. Gödöllő nagyközség Babat és Besnyő pusztákkal Pest- Pilis- Solt- Kis- Kun megyében 1882.
62 MÉLYKÚTI CS.-MÉLYKÚTI L. 2003. 39.
63 GV 1909. nov. 7. 2.
64 VPL Gödöllő I. 1932.
65 GV 1933. febr. 19. 3.

Síremlék a zsidó temetőben

299

Gödöllő története II/1. [299]

lakosság rohamos növekedése miatt 1925-re már a temető ismételten betelt. Sokan 
úgy vélték, hogy a legjobb megoldás az volna, ha a faluban lévő már szintén betelt 
katolikus és református temető új helye a babati táblákon lenne, mert így a besnyői 
temető problémája is megoldódna.55 Az új temető létesítésére nem került sor,  ha-
nem 1927-ben ismételten bővítették a temetőt, a korábbi bővítéshez kapcsolódva 
keleti irányban. Az új részt 1927. április 20-án szentelte föl a gödöllői plébános. 
1928-ban kőkeresztet is állítottak az új területen, melyet részben közadakozásból, 
részben pedig a temetőalapból fi nanszíroztak. A feszületet május 28-án szentelték 
föl.56 1936-ban újabb résszel bővült a besnyői temető, melyet ismételten a korona-
uradalom biztosított az akkor már önálló máriabesnyői egyházközségnek, ezen az 
új részen épülhetett föl még ebben az évben az új ravatalozó.57 

RÉGI ZSIDÓ TEMETŐ

A ma is látható régi zsidótemetőt a 19. század közepén a településtől távol, az Alvégen 
a mai Isaszegi út, Fürdő utca és Légszesz utca közti területen nyitották. Az 1852-ben 
alakult zsidó hitközség vásárlás után jutott a területhez. A hitközség egyik legfonto-
sabb feladatának tekintette a megfelelő méretű temető biztosítását az egyházközségi 
tagok számára. A megfelelő méret azért volt fontos, mert a régi sírhelyekre temetni, 
vagy akár megbolygatni is tilos volt.58 A  zsidótemetőt az egyik községi legelőből 
választották le, a vadas-
kert közelében, egy erdős 
terület mellett a valkói és 
dányi út közt. A legelőnek 
ez az észak-nyugati sarka 
homokos mivolta miatt 
alkalmatlan volt a gazdál-
kodásra.59 A  nyitást köve-
tően minden esetben épí-
tettek a temető főbejárata 
közelében egy szertartási 
és lemosó termet, ame-
lyet Cidduk Hádia-nak 
neveztek.60 Gödöllőn ez a 

55 GV 1925. dec. 20. 1.
56 Máriabesnyői Historia Domus, II/6. 1927–1943. 1928.
57 Máriabesnyői Historia Domus, II/6. 1927–1943. 1936. 1936-ban vált Máriabesnyő önálló egyházközséggé.
58 ABAI SINGER T. 2007. 1.
59 Somody Károly 1850. Gödöllő mezőváros egész határának térképe. GVM
60 ABAI SINGER T. 2007. 1.
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1944-ben 16 magyar katonával bővült 
az itt eltemetettek száma. A  II. világhá-
ború alatt október elejétől a gimnázium 
és a konviktus egyes termeiben hadikór-
ház, majd később kötöző hely működött, 
egészen a szovjet megszállásig. A  kato-
nákat 1944. november 22-e és december 
9-e közt hantolták el. A  holttestek kü-
lön-külön egymás mellé ásott sírokban 
vannak eltemetve, nem tömegsírban. 
1946 őszén a premontrei rend a katonák 
sírjaira külön-külön névtáblával megje-
lölt tölgyfa keresztet állíttatott. Ezek az 
intézmény államosítása után eltűntek 
a temetőből. Ezután állíttatta az ekkor 
már feloszlatott rend, Királymezey Ti-
bor akkori gödöllői plébános segítségé-
vel a most is meglévő síremlékeket.71 Az 
1980-as évek végén szóba került a temető 
fölszámolása is, melyre viszont már nem 
kerülhetett sor. A temető lezárása után új parcellát nyitottak a premontrei szerze-
tesek a Dózsa György úti temető kapujának szomszédságában. Az új temetőrészt a 
katolikus plébániától kapták 1950-ben. 

RAVATALOZÁSOK, 
TEMETKEZÉSEK, SÍRRABLÁSOK

Felravatalozás
Gödöllőn is, mint szinte mi ndenhol az országban ebben az időben a nép körében 
az otthon történő felravatalozás volt szokásban. Ez nemcsak a ravatalozó hiányá-
nak volt betudható, hanem a család és a barátok így tudtak elbúcsúzni a halottól. 
Amíg az asszonyok a halottat mosdatták és öltöztették, addig a férfi ak elkészítették 
a ravatalnak nevezett emelvényt, melyre a halott került. A halottat fejjel a két szoba-
ablak közé, lábbal az ajtó felé tették. Jó időben az udvaron készítették el a ravatalt.72 
A család egyik tagja értesítette a hatóságokat, az egyházat, a rokonokat, a barátokat 
és a szomszédokat a halál tényéről. A halál hírül adásának fontos része volt a ha-

71 FÁBIÁN B. 2007. 229–230.
72 XANTUS Z. 1988. 8.
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zetés vagy pedig a vasúti síneken történő 
átkelés okozhatott volna problémát. De 
volt olyan földterület is, mely községi tu-
lajdonban volt – így pénzt sem kellett vol-
na érte kiadni – de túl közel volt a községi 
dögtemetőhöz, így emiatt nem volt alkal-
mas temetőnek.66 

Végül az izraelita hitközség tett pon-
tot az ügy végére azzal, hogy a Központi 
major mellett a Csapás útnál vett egy 600 
négyszögöles területet. A  vásárláshoz a 
község is hozzá kívánt járulni 700 pen-
gővel, de ezt az összeget a vármegye nem 
hagyta jóvá és 400 pengőre csökkentette.67 
A régi zsidótemetőt 40 évi vita után tény-
legesen 1937. április 30-án zárták be, s itt 
megszűnt a temetkezés.68 

PREMONTREI TEMETŐ

A Gödöllőn megtelepedett premontrei rend 1927-ben jelölte ki a rend új temetőjét a 
rendház közelében a Fácánosban. A közigazgatásilag is jóváhagyott temető felszen-
telésére 1928 áprilisában kértek engedélyt a szerzetesek a püspöktől.69 Az erdőben 
létesített temető megközelíthetőségéhez egy földút is készült. 1928-tól temetkeztek 
ide egészen 1950-ig. Összesen 16 elhunyt rendtagot és egy gimnáziumi tanulót te-
mettek el ide. A temető központi helyén áll Takács Menyhért síremléke, aki 1933 
novemberében hunyt el. Síremlékét 1936 júniusában avatták, melynek fő motívuma 
Fadrusz János „Krisztus a keresztfán” című alkotásának 2 méteres bronz másolata 
lett. A főpap holtteste 1943-ig nyugodott Gödöllőn, ekkor exhumálták és Jászóvárra 
szállították, és itt temették el újra. A premontrei temető egységes, alacsony sírkövei 
közül a rend másik két elhunyt tagjának, dr. Lacsny Incének és Halmos Viktornak a 
sírjára került nagyobb, de egyházi jellegű, egyszerűen faragott síremlék.70 

66 GH 1937. okt. 17. 1.
67 GH 1937. jan. 24. 1.
68 GH 1937. márc. 14. 1. Az új zsidó temető sem működhetett sokáig, mert az 1960-as években a temetőt fölszá-

molták. Ha volt hozzátartozója az elhunytnak, akkor felszólították, hogy intézkedjenek a halottról. A többi 
sírt hatóságilag exhumálták és az összes emberi maradványt egy sírba helyezték el a régi zsidó temetőben.

69 VPL Gödöllő I. 1928.
70 ÚJVÁRY F. 1987. 1.
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zségügyi szempontból mennyire káros. Főleg nyári időben jelenthetett ez problémát 
a család számára, hogy a törvény által előírt 48 órás várakozási időt a halottal egy 
szobában eltöltse. A  másik egészségügyi veszélyhelyzet akkor jelentkezett, ha a 
hozzátartozó valamilyen járványos betegségben hunyt el. Ezekre az esetekre min-
denképpen megoldást jelentett volna egy jól felépített ravatalozó. A településeken 
a modern hullaházak építése abból a célból is szükséges volt, hogy az ismeretlen, 
talált holttesteket az eltemetés időpontjáig – minimum két napig – tárolni lehes-
sen. Emellett itt kellett elvégezni – ha szükséges volt – a törvényszéki boncolásokat 
is. Azonban a gödöllői temetőben lévő deszkából összeeszkábált épület korántsem 
volt modern. A sok esetben fabódénak becézett ravatalozó és hullaház épületével 
nagyon sok problémája akadt a községnek. Gyakori eset volt, hogy az ott kiterített 
hullákat éjszakánként macskák és patkányok rágták meg, gyakran az arcukat telje-
sen felismerhetetlenné téve. Emellett komoly szenvedést a törvényszéki orvosok-
nak kellett elviselniük, ha a nyári hónapokban boncolást kellett végezniük düledező 
hullaházban.78 De nyáron nemcsak őket zavarta a hullaszag, hanem a környéken 
lakókat is. 1939-ben egy ismeretlen női holttestet találtak a vasúti sínek mellett. Sze-
mélyazonosságát nem tudták megállapítani, s így a fabódéba szállították, s mint a 
Gödöllői Hírlap fogalmazott „… a hulla 4-5 napig feküdt a ravatalozónak és hul-
laháznak nevezett düledező fabódéban 32-34 fokos hőségben förtelmes hullaszagot 
árasztva az Erdő utcára”.79 A bódé természetesen az esztétikai követelményeknek 
sem felelt meg. Erre világított rá Braun Henrik porosz alezredes temetése is, aki az 
I. világháború után telepedett le Gödöllőn, az Öreghegyen. A ravatalát a temetői fa-
bódéban állították föl, abból a meggondolásból, hogy a Budapestről érkező gyászo-
lóknak ne kelljen kimenniük az Öreghegyre, majd pedig visszajönniük a temetőbe. 
A Gödöllői Hírlapban így fogalmaztak: „Eljött a budapesti német konzulátus lelkésze, 
a konzulátus részéről több tisztviselő, Hohenlohe herceg és a budapesti német kolónia 
számos előkelő tagja. És az egykori porosz alezredes a gödöllői temető hullaházában 
volt felravatalozva, abban az ócska fabódéban, itt Gödöllőn! Ebben a fabódéban rót-
ták le kegyeletüket a porosz alezredesnek a német előkelőségek – itt Gödöllőn!”80

1937-ben a református egyház próbált megoldást találni a hiányzó ravatalozó 
kérdésére. Engedélyt kértek és kaptak az építési hatóságtól ravatalozó építésére a 
református temetőben, az Erdő utca és Horthy Miklós utca sarkán. A Gödöllői Hír-
lap élesen bírálta az építkezést, a következő indokokra hivatkozva. Az egészségügyi 
problémák mellett azt kifogásolták, hogy a bezárásra ítélt temetőben minek építe-
nek ravatalozót és hullaházat. Ezek mellett az építmény ismételten a házak és az út 
közvetlen szomszédságában lenne, amit mindenképp el kell kerülni.81 Dr. Sólyom 
Sándor tisztiorvos a református egyház nevében a következő lapszámban válaszolt 
a felmerülő kérdésekre, mely szerint az egyház egy ravatalozó helyiség építését vet-

78 GV 1930. máj. 31. 2.
79 GH 1939. júl. 16. 4.
80 GH 1937. jan. 31. 3.
81 GH 1937. okt. 24. 2.
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rangozás. Amíg a halott a 
házban volt, reggel, délben 
és este harangoztak neki. 
Gödöllőn a férfi aknak há-
rom, a nőknek két verset 
harangoztak.73 Napközben 
a szomszédok, utcabeli is-
merősök jöttek el búcsúz-
ni a halottól és vigasztani 
az élőket. Nappal történt a 
siratás, éjszaka pedig a vir-
rasztás. A virrasztás első es-
téjén a szűkebb rokonság, a 
szomszédság volt a halottal, 

míg a második este már szabad volt mindenki számára a megjelenés. A temetés 
napjának reggelén a gyászház udvarán gyülekeztek a gyászolók és innen indulva 
kísérték utolsó útjára a halottat. 

De nemcsak az alsóbb néprétegek körében volt általános szokás az otthon tör-
ténő ravatalozás, hanem a vagyonosabb polgárok körében is divat volt. Azonban 
előfordultak olyan esetek, amikor ezeken felül más helyszínt választottak a holt-
test ravatalozására. Polyák József rendőrőrmestert intézkedés közben lőtték agyon. 
Mint a község közalkalmazottját, holttestét a községháza udvarán ravatalozták fel.74 
Több esetben is előfordult, hogy a temetés előtt az elhunytnak a katolikus temp-
lomban készítettek ravatalt, mint például Rajtsán János királyi fővadászmester 
esetében, kinek a holttestét Budapestről kiszállítva a római katolikus templomban 
felállított ravatalon helyezték el.75 De szintén a templomban állították föl Ivanich 
Ferencné, Ivanich Ferenc nyugalmazott miniszteri tanácsos, volt gödöllői erdő-
igazgató feleségének ravatalát is.76 Természetesen az egyház támogatói mellett az 
egyházi személyeket is itt ravatalozták föl. Schläger Árpád plébános 1939. január 
15-én bekövetkezett halála után a holttestét a plébániáról a katolikus egyesületi 
házba vitték. Innen a temetésének napján szállították át a templom hajójában föl-
állított ravatalra. A gyászmise után a koporsót kivitték a templom előtti térre, hogy 
a hívek is el tudjanak búcsúzni a pásztoruktól. Majd ezután kísérte ki a gyászmenet 
a temetőbe a plébánost.77

Gödöllőn a lakóházak egy jelentős része  az 1930-as években, még az újonnan 
épülő királytelepi és kertvárosi részeken is, csak egy szobával és konyhával rendel-
kezett. Többen cikkeztek arról a helyi sajtóban, hogy ez a lakosságra nézve közegés-

73 XANTUS Z. 1988. 9.
74 GV 1919. febr. 9. 1.
75 GV 1920. aug. 15. 1.
76 GH 1935. máj. 19. 2.
77 GH 1939. jan. 22. 2p./ Gödöllői Historia Domus, II 1914–1995. 1939.
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halottat hozzák be a templomudvarra, és innen kezdődjön a szertartás. Ezekben az 
esetekben ingyen végezték a temetést, így inkább a szegényebb néprétegek vették 
igénybe a kapucinus atyák segítségét. A kapucinus atyák álláspontja miatt folya-
matos volt az ellentét a szerzetesek és a helyi plébános között.1 A templomudvaron 
történő felravatalozástól különleges esetekben eltértek az atyák is. Abban az eset-
ben, ha a halott híres személyiség vagy pedig a zárda jótevője volt, nem az udvaron, 
hanem az altemplomban ravatalozták föl, és ünnepélyes gyászmise után kísérték 
ki a temetőbe. Az atyák így jártak el Hegedűs Gyula színművész esetében is, aki 
1931. szeptember 20-án halt meg Budapesten, és 23-án hozták ki és temették el 
Máriabesnyőn.2 Ravatalozó csak az 1936-os bővítés után épült a temetőben, melyet 
december 8-án áldott meg Th ury Károly esperes. 

Temetkezési vállalkozók
Természetesen nem minden eset-
ben bonyolította a temetkezési 
szertartást a család vagy a rokon-
ság. Sok esetben ezt a feladatot 
külső szakemberre, temetkezési 
vállalkozóra bízták. A 19. század 
utolsó harmadában Patercs János 
volt az a temetkezési vállalkozó, 
akiről van adatunk. Nemcsak ezt 
a tevékenységet folytatta, hanem 
cipészként és tűzoltóvezetőként 
is dolgozott.3 A  19–20. század 
fordulóján Plistill Ede temet-
kezési vállalkozó működött a 
községben. A  szolgáltatásai közt 
szerepelt a gyászjelentések elké-
szítése, a halottas szoba behúzása, 
a ravatal felállítása. A  halottas-
kocsik között is volt választási 
lehetőség. Volt egyszerűbb nyi-
tott kocsi, de a hozzátartozók 
kérhettek díszesebb üveges ko-
csit is. Igény szerint személyzetet 

1 Máriabesnyői Historia Domus, II/6. 1927–1943. 1931.
2 Máriabesnyői Historia Domus, II/6. 1927–1943. 1931.
3 GYÖRE Z. 1996.
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te tervbe, ahol a temetés előtti ravatalozást lehetne megejteni. Ez nem hullaház 
volna, melynek felállítása nem az ő feladatuk, hanem a községé, melyre 1888 óta 
rendelet is kötelezi a települést. Mindamellett az egyház ezután már egyre inkább 
visszaszorította volna a háztól való temetés széles körben elterjedt szokását. A ra-
vatalozó felépülése után a halottakat a kötelező 48 óra után kiszállítanák a temetői 
épületbe, és innen történne a temetés. Tisztában voltak azzal, hogy sok esetben 
ellenérzést keltene ez az intézkedés, de mint fogalmaztak „a közvéleménybe las-
san bele kell vinni azt a tudatot, hogy ez a leghelyesebb”.82 A következő lapszámban 
Hovhanessian Eghia az üggyel kapcsolatban kifejtette a hírlap álláspontját. Ekkor 
már csak a ravatalozó elhelyezése okozott problémát, szerinte a legjobb az volna, 
ha az utcától legalább 150-200 méterre épülne fel az épület. Emellett kifejtette azt 
a véleményét is, mely szerint sokkal célszerűbb volna, ha az egyházak nem külön-
külön építkeznének, hanem közösen a temető közepén húznának fel egy ravatalo-
zásra alkalmas épületet. A közös ravatalozóval szerinte az építkezés költségét akár 
40 %-al is csökkenteni lehetne.83 

1940 tavaszára a római katolikus egyház is tervbe vette a ravatalozó megépítését. 
Megcsinálták a terveket, megszerezték a szükséges engedélyeket, emellett az építő-
anyag és a pénz is a rendelkezésükre állt. Az építőanyagot Liptay Lóránd épületanyag 
kereskedőtől rendelték meg és megállapodást kötöttek vele a tárolással kapcsolatban, 
amíg az építkezés meg nem kezdődik.84 De az építkezést addig nem tudták elkezdeni, 
amíg a temető bővítésének kérdése nincsen letisztázva, mert a ravatalozót már az új 
helyre kívánták felépíteni. Azonban mint már erről szó volt, a kérvény elakadt a mi-
nisztériumi bürokráciában. Végül 1942 nyarán kapott engedélyt az egyház a temető 
bővítésére, s így elhárult az akadály az új ravatalozó építése elől is. Azonban a háború 
már komolyan éreztette a hatását és a korábban rendelkezésre álló építőanyagot és az 
anyagi forrásokat időközben másra használták fel. Az építőanyag egyre drágább volt 
és a pénzhiány miatt az építkezés tovább csúszott. A szűkös anyagi források csak az 
új temetőrészek körbekerítésére voltak elegendők.85 

Máriabesnyőn szintén nem volt ravatalozó, de ez itt nem jelentett akkora prob-
lémát. A temetések tradicionálisan a templom udvaráról történtek. A hozzátarto-
zók behozták a halottat a zárda udvarára, ahonnan a beszentelés után a kapucinus 
atyák kíséretében vitték ki a koporsót a temetőbe. A lakosság számának a növeke-
désével azonban változtak az igények is. Egyre több esetben fordult elő – főleg a 
vagyonosabb körökben –, hogy a halottat otthon ravatalozták föl, és innen kísérték 
el az utolsó útjára. Ekkor azonban a település plébánosa végezte a szertartást, mert 
a kapucinus atyák nem voltak hajlandóak háztól temetni. Arra hivatkoztak, hogy 
ők csak a hétházutcaiakat kötelesek eltemetni, a többi a plébános feladata. De ezek 
mellett sem tagadják meg senkitől a temetést, csak arra kérik a híveket, hogy a 

82 GH 1937. okt. 31. 2.
83 GH 1937. nov. 7. 1.
84 VPL Gödöllő I. 1940.
85 GH 1943. szept. 12. 2. 
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A település minden évben szerződést kötött valamelyik temetkezési vállalko-
zóval a szegény halottak eltemetésére. 1937-ben Firtkó Józseff el állapodtak meg, 
ez alapján a felnőtt temetés után 25 pengőt, nagyobb gyermek esetén 15 pengőt, 
kisgyermek esetén pedig 6 pengőt fi zetett a község a vállalkozónak.9 

Magukról a temetkezési vállalkozókról kevés adatunk maradt fenn. Csak akkor 
kerültek a helyi sajtó vagy esetleg az egyházak fi gyelmébe, ha valamilyen problé-
ma akadt a működésükkel kapcsolatban, ritkábban pedig akkor, ha szép temetést 
csináltak. Ez utóbbira volt példa Lénárd Pál, a gödöllői csendőrőrs egykori pa-
rancsnokának 1905-ben történt temetése. A Gödöllő és Vidékében így fogalmaztak: 

„… a temetés mintaszerű elrendezéséért pedig Plistill Ede gödöllői temetkezési 
vállalkozót illeti a dicséret.”10 A negatív példák egyike Firtkó Józseff el volt kapcso-
latos. A Gödöllői Hírlap 1915 februárjában ízléstelennek minősítette a temetkezési 
vállalkozó kirakatát, ahol éjjeli kivilágítás mellett több koporsóval körülvéve egy 
ravatal volt látható, melyen szintén egy koporsó volt egy lepellel letakarva. A vál-
lalkozó egy levél formájában válaszolt a szerkesztőség felvetéseire, mely szerint 
foglalkozzanak a saját dolgukkal, és semmi közük nincs ahhoz, hogy ő mint adó-
fi zető állampolgár hogyan díszíti fel a kirakatát.11 1938-ban a katolikus egyház tett 
jelentést a váci püspöknek, hogy Gödöllőn egy – kálvinista – temetkezési vállalko-
zó valóságos reklámot csinál a temetési menetből úgy, hogy indokolatlanul hosszú 
úton viszi az elhunytat a temetőbe. Erre példát is említenek, mikor egy Gödöllő 
külső területén elhunyt illetőt szállítottak a temetőbe. A plébános már a bejelen-
tés alkalmával jelezte, hogy milyen útvonalon kívánja a temetőt megközelíteni a 
gyászházból. Azonban a vállalkozó nem a kijelölt útvonalon vitte a koporsót – állí-
tása szerint a család parancsára –, hanem egy hosszabb útvonalon, mely a főutcán 
vezetett végig. Tehát a menet egyszerűen levált a pap kocsija mögül és nem követte 
azt. Csak később érték utol a plébános kocsiját, aki már 20 perce várakozott rájuk a 
temető kapujában.12 A temetkezési vállalkozókat több vád is érte az ügyintézésük-
kel kapcsolatban. A halált meg sem várva már a gyászház közelébe teremtek, hogy 
az elhalálozás után elsőnek tehessék meg az ajánlatukat a temetéssel kapcsolatban. 
A temetkezési költségek árai nem voltak szabályozottak és a minőség is gyakran 
volt problémás. Az esetek túlnyomó részében többet fi zettek a hozzátartozók a 
szolgáltatásért, mint amennyit az ért.13 

A temetkezési vállalkozók működésének visszásságai miatt vetődött fel a Gödöl-
lői Hírlapban a Községi Temetkezési Intézet gondolata. Ez a temetkezési költsége-
ket 30-50 %-al is csökkenthetné szerintük, mindamellett jövedelmező is maradna. 
A megmaradó pénzt pedig, a szegények eltemetésére lehetne fordítani. Egy svájci 
példát említ a lap, Waadt kantonban a temetkezési költségeket évenkénti hozzájá-

9 GH 1937. márc. 14. 1.
10 GV 1905. febr. 19. 2.
11 GH 1915. jan. 31. 3./ GH 1915. febr. 14. 2.
12 VPL Gödöllő I. 1938.
13 GH 1937. nov. 14. 1.
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is tudott biztosítani, akik díszes 
egyenruhában fáklyával a kezük-
ben kísérték a halottaskocsit a te-
metőbe. A  temetés legfontosabb 
kellékeként szerepeltek a külön-
böző méretű és anyagú érc-, ke-
ményfa- vagy fényezett diófából 
készült koporsók. Emellett for-
galmazott szemfödelet, szalagot, 
virágot, sírkoszorút és viaszgyer-
tyát is. Szolgáltatásait nemcsak 
Gödöllőn kínálta, hanem vidékre 
is elment, feltéve, ha az egész cere-
móniát tőle rendelték.4 Plistill Ede 
nemcsak temetkezési vállalkozó 
volt, hanem asztalos mesterként 
is tevékenykedett, így könnyen 
elképzelhető, hogy a fával kap-
csolatos munkákat, mint például 
a koporsókészítés maga végezte.5 
Halála után 1914-ben az üzle-
tét Filipovics Sándor vette át, aki 
ugyanazokat a szolgáltatásokat 
nyújtotta, mint az elődje.6 1915-
ben már Firtkó József is, mint te-
metkezési vállalkozó működött a 
településen.7 Az szinte mindegyik 
vállalkozóról elmondható, hogy 
az üzleti tevékenységét a Váci 
utcában folytatta. Azon az utcán, 
melyen keresztül a temetőt is a 
legkönnyebben meg lehetett kö-
zelíteni. 1933-ban két temetkezési 
vállalkozó működött a települé-
sen, Czihlár Tivadarné és a már 
korábban is említett Firtkó József.8 

4 GV 1902. aug. 31. 6. (Mellékletben)
5 GV 1905. nov. 16. 3.
6 GV 1914. febr. 15. 3.
7 GH 1915. febr. 14. 2.
8 HOVHANNESIAN E. 1933. 176.
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Azonban ezek a fi zetési feltételek nem vonatkoztak minden esetre. Ha járvány 
tört ki a településen és ennek következtében haltak meg az egyesületi tagok, akkor 
a reformátusoknál az összegnek csak a felét kellett befi zetni, így a felét folyósí-
tották a hozzátartozóknak, katolikusoknál a választmány döntött a befi zetendő és 
kifi zetendő összegek mértékéről. A Chevra Kadishánál a halálesetek kapcsán több 
feladat is hárult az egyesületre, mint például a halott őrzése, a temetéshez szüksé-
ges eszközök beszerzése, sírhely és sírkő biztosítása, a temetéssel kapcsolatos szer-
tartások elvégzése és a halott eltemetése. Itt az egyesület a teljes temetési szertartást 
elvégezte, ennek fejében a hozzátartozók fi zettek az egyesület pénztárába, melynek 
összege egy átlagos temetés alkalmával, egy felnőtt esetében 8 Ft volt. A temetési 
szertartás fi zetése alól a szegények kaptak felmentést, ebben az esetben az egyesület 
a saját pénzéből fi nanszírozta a temetést. A református egyesület abban az esetben, 
ha a tőkéje jelentős mértékben nőtt – tehát kevés volt a halálozás – saját költségei-
nek fedezésén túl a fennmaradó összeget jótékony célokra használhatta fel. 

Bárki bármikor kiléphetett a temetkezési egyletből, de ebben az esetben az ösz-
szes befi zetett pénzösszegről le kellett mondania. Előfordult az is, hogy valakinek 
a tagságát az egyesület szüntette meg. Ebben az esetben is elvesztette a befi zetett 
pénzt. A katolikus egyesületnél a főbenjáró bűn mellett elvesztette a jogát az egye-
sülettől járó pénzilletményre az, aki öngyilkos lett. Ha a református egyletben egy 
tag 20 Ft felett fi zetett be az évek során a kasszába, a további költségek alól felmen-
tették, tehát a halálesetek kapcsán már nem volt köteles a 10 krajcárt befi zetni, de a 
hozzátartozói a teljes temetési költséget megkapták a halála után. A reformátusok-
nál az összes tag közül a közgyűlésen választották meg a 15 tagból álló választmányt, 
melynek feladata az egyesület működésének irányítása volt. A katolikusoknál ezt 
a feladatot a közgyűlés, az igazgatóság és a felügyelő bizottság látta el. Az izraeli-
táknál szintén a közgyűlésen választották meg a 18 tagú képviselő-testületet. Ha az 
egyesületek létszáma egy előre meghatározott szint alá esett, akkor kötelesek voltak 
feloszlatni magukat és az egyesületi kasszában fennmaradt pénzt jótékony célokra 
használni. Emellett akkor is köteles volt az egyesület feloszlatni önmagát, ha nem 
az alapszabálynak megfelelően működött.15 

Sírrablások
A gödöllői temetőkkel kapcsolatban kevés adat maradt fönn sírrablásokról. 

Azonban két olyan esetről is tudomásunk van, mely ezzel kapcsolatos. Az első eset 
még 1846-ban történt. 1843-ban az egészégi állapotának romlása miatt kiköltözött 
Budapestről Gödöllőre Ádám Károly pesti kereskedő a feleségével együtt. Azon-
ban néhány hónap itt tartózkodás után meghalt és július 20-án eltemették. Évekkel 
a temetése után a halálának évfordulóján a sírkövét felborítva, a sírt felbontva ta-

15 PML IV./408./b. -821/1882. -6043/1889. -2685/1889.
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rulásban fi zetik be a polgárok. Az évenként fi zetett díj fejében a hozzátartozóknak 
csak annyi a feladatuk, hogy a halálesetet bejelentsék a városházán. Ezután a hiva-
tal kiküldi a temetkezési intézet embereit, akik a papról, a kántorról, a sírhelyről és 
a tisztes temetésről gondoskodnak.14 

Temetkezési egyletek
A Gödöllői Hírlap nyitott kapukat döngetett abból a szempontból, hogy a temetke-
zési vállalkozók mellett szinte mindegyik felekezetnek megvolt a saját temetkezési 
egylete. Az ilyen egyletek működését a saját maguk által készített alapszabályban 
szabályozták, melyet a belügyminisztériumnak kellett jóváhagynia. A temetkezési 
egyletek célja, mint ahogy a református temetkezési egylet alapszabályában fogal-
maztak, a „…tagjainak előforduló halálozásuknál a temetkezési költségek fedezése 
minden tagnak egyenlő járuléka által.” A katolikusoknál ez kiegészült a szegény 
családok temetési költségeihez való hozzájárulással. A legszélesebb működési kör-
rel azonban az izraelita Chevra Kadisha rendelkezett. Az elhunytak eltemetése mel-
lett az aggok gyámolítása, a szegény betegek ápolása és segélyezése és az elhunytak 
lelkiüdvéért való imádkozás is a feladataik közé tartozott. Emellett nemcsak a saját 
tagjaik eltemetése volt a feladatuk, hanem minden Gödöllőn és a környékbeli tele-
püléseken elhunyt izraelita vallású halott elhantolása is. A reformátusok temetke-
zési egylete 1882-ben 300, a katolikusok egylete 1890-ben 320 tagot számlált. 

Az egyesületekhez bárki csatlakozhatott, aki gödöllői lakos, feddhetetlen jel-
lemű ember volt és természetesen akit a választmány felvett. A katolikus egylet-
nél a korhatár minimumát 10 éves korban határozták meg. A reformátusoknál a 
felvételnek volt egy fontos kritériuma, mely szerint a jelentkező más temetkezési 
egyletnek nem lehetett tagja. Minden újonnan belépő a csatlakozás feltételeként 
egy bizonyos összeget fi zetett az egyesület pénztárába, reformátusoknál ez az ösz-
szeg egységesen 1 Ft volt, a katolikusoknál pedig a belépő életkorával arányosan 
nőtt. Az izraelitáknál a jelentkező vagyoni hátterével állt kapcsolatban a befi zeten-
dő összeg, emellett minden évben 1 Ft-ot fi zettek be az egylet kasszájába, ezt már 
vagyoni körülményeiktől függetlenül. Ha valaki szegénysége miatt ezt nem tudta 
teljesíteni, akkor betegápolással, beteg- és halottőrzéssel válthatta meg ezt az ösz-
szeget. Mindhárom egyesületnél, egy-egy tag halálakor a tagság fejenként köteles 
volt 10 krajcárt is fi zetni. A haláleset kapcsán befi zetett pénzt az elhunyt családja 
kapta meg. A reformátusoknál az első hat hónapban 12-15 Ft-ot, 10 hónap után 
további 15-20 Ft-ot folyósítottak nekik, függetlenül attól, hogy az elhunyt milyen 
régóta volt az egyesület tagja. A katolikus egyletnél a kifi zetendő összeg az egye-
sület létszámával állt szoros kapcsolatban, minél több tag volt, annál magasabb 
összegeket fi zettek ki. 

14 GH 1937. nov. 14. 1.
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MÁRIABESNYŐI ZARÁNDOKLATOK 

Hazánkban egy kegyhely létrejöttéhez a néphit szerint szükség van gyógyító hatá-
sú forrásra vagy gyógyító erővel felruházott képre, szoborra, mely más búcsújáró 
helyek képétől vagy szobrától különbözik. A búcsújáró helyeknek két csoportja lé-
tezik. Az elsőnél a vonzási körzet nagyobb, gyakran egy egész országrészre kiterjed. 
Ezeket az egyház is búcsújáró helyként tartja nyilván, látogatói részesülnek az egy-
ház által engedélyezett búcsúban. A második csoportba tartozó búcsújáró helyek 
kisebb jelentőségűek, csak néhány környékbeli község lakói látogatják, az egyház 
nem minden esetben tartja búcsújáró helyként nyilván.1 A máriabesnyői kegyhely 
a búcsújáró helyek első csoportjába tartozik, a 18. században több csodás esemény 
hatására indultak meg a zarándoklatok távolabbi vidékekről is. 

A hagyomány szerint az egyik legkorábbi csodás esemény a Grassalkovich An-
tal által építtetett loretoi kápolna földmunkái során történt meg, mikor egy kis 
csont Mária-szobor került elő a földből. Az első nagyobb, néptömegeket is vonzó 
esemény a kapucinus rend bevezetése volt az újonnan elkészült, a kápolna mellett 
épült kolostorba 1763. december 7-én, Boldogasszony szeplőtelen fogantatásának 
ünnepén. Az eseményen az arisztokrácián kívül nagy számban részt vett a környe-
ző falvak lakossága, de érkeztek hívők a szomszédos vármegyékből is. Az ünnepség 
során a messze földről összesereglett nép annyira megostromolta a gyóntatószéket, 
hogy a három gyóntató csak 24 óra múlva hagyhatta el azt.2 A hívek száma évről 
évre nőtt, így Grassalkovich Antal elhatározta, hogy kibővítteti a kápolnát, a ka-
pucinus rendfőnökség pedig emelte a páterek számát, hogy ki tudják elégíteni a 
búcsújárók lelki igényeit. Máriabesnyő népszerűségét nagyban emelte az első cso-
dás imameghallgatás, mely egy gödöllői mészároshoz fűződött, aki taglójával olyan 
szerencsétlenül vágott a kezére, hogy az megbénult. Az orvosi segítség nem hozott 
számottevő javulást. A mesterember ekkor elzarándokolt Máriabesnyőre, és kérte 
a Szűzanya segítségét. Az imái meghallgatásra kerültek, és a béna karja meggyógy-
ult.3 A csodás gyógyulást még számos hasonló esemény követte, melyek egy részét 
még a 20. század első harmadában is feljegyezték.

Máriabesnyőn az 1920–1930-as években alig volt olyan nap, hogy ne lett vol-
na legalább egy zarándokcsoport a kegyhelyen. Voltak olyan napok is, amikor két, 

1 ORTUTAY GY. 1977. 378–379.
2 ODROBENYÁK NEPOMUK J. 1875. 77–79.
3 P. BARTAL I. 1929. 58.
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lálták, ahonnan a holttest a koporsóval együtt eltűnt. Az esetet a helyszínre érkező 
bíró, kántor és tanító próbálta földeríteni sikertelenül. Maga az eset nagy megrö-
könyödést és felháborítást keltett. Magyarázatot senki nem tudott adni, a test és a 
koporsó soha sem került elő.16

1909-ben történt egy másik eset, mely szintén nagy felháborodást keltett. Ekkor 
egy frissen eltemetett asszony sírját ásták ki a sírrablók és a koporsót felfeszítve a 
halott ékszereit ellopták. A tetteseket a csendőrség azonban gyorsan kézrekerítette.17

Nemcsak Gödöllőn, de a környező településeken is előfordultak hasonló esetek. 
A legtanulságosabb ezek közül Rákoskeresztúton történt 1933-ban. Januárban egy 
hattagú banda feszítette föl a temetőben a Vigyázó kripta ajtaját, majd leereszked-
tek a sírboltba. Azonban rosszul rögzítették a nehéz vasajtót, mely rájuk csapódott. 
Hiába feszegették, nem sikerült kinyitniuk. Két napig dörömböltek a kripta ajtaján, 
mire valaki felfi gyelt a zajra, és értesítette a hatóságokat. A sírrablók a legnagyobb 
örömmel fogadták az ajtót kinyitó csendőröket, akik azonnal továbbszállították 
őket kihallgatásra.18 

16 VPL Gödöllő I. 1846.
17 GH 1909. márc. 14. 3.
18 GV 1933. január 15. 3.
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katonák üldöztetéseitől és a román katonák rablásaitól.7 A háború utáni években a 
szegénységet hozták föl fő indokként a búcsúsok elmaradása miatt. 

A II. világháború alatt is voltak olyan időszakok, mikor kevesebb zarándok ér-
kezett, a háború végén pedig teljesen megszűnt a búcsújárás. Eleinte a vasúti kor-
látozások akadályozták a zarándokutakat, majd pedig a front közeledtével a harci 
események tették lehetetlenné a búcsújárást. 1944 decemberében a szovjet csapa-
tok megszállták Gödöllőt és ezzel együtt Máriabesnyőt is. A  katonák a kolostor 
bizonyos épületeibe is beköltöztek. A lakosság templomba se mert járni a katonák 
folyamatos rablásai, fosztogatásai és erőszakoskodásai miatt. Csak 1947-re kezdett 
visszatérni a régi pezsgés a kegytemplom környékére. 1948 májusában pedig a régi 
korokra emlékeztető zarándokseregek látogattak el a kegyhelyre.8 

De előfordult, hogy egészségügyi okok befolyásolták egy-egy búcsú menetét. 
Ilyen volt az 1911-es Kiasszonynapi búcsú is, mikor a búcsút egészségügyi problé-
mák miatt betiltották. A gödöllői járás főszolgabírája a következő határozatot hozta: 

„Véghatározat. Az ázsiai kolera ellen való védekezésről kiadott 110.000/1911 számú 
belügyminiszteri szabályzat 51§ értelmében ez évi szeptember hó 8.-án Kisasszony-
napján Máriabes nyőn tartandó búcsút tekintettel a koleraveszélyre betiltom. Indo-
kok. Tekintettel a főváros területén szórványosan előfordult kolera megbetegedésekre 
és azon körülményre, hogy a fővárosból ezen búcsúra sokan szoktak kijönni s így a 
ragály széthurcolására bőséges alkalom lenne, a búcsú megtartása betiltandó volt.”9

Minden búcsújáró helynek megvan a maga vonzáskörzete, melyet elsősorban a 
földrajzi tényezők határoznak meg. Minden falunak megvan a saját búcsújáró he-
lye. Járhatnak több kegyhelyre is, de csak egy van, amit igazán fontosnak tartanak. 
Hogy Máriabesnyő vonzáskörzetébe mely települések tartoznak, nehéz megállapí-
tani. Vannak olyan falvak, ahonnan állandóan járnak, van, ahonnan már megszűnt 
a zarándoklat. De egy bizonyos területet mégis meg lehet határozni, ahonnan érkez-
hetnek a búcsúsok a kegyhelyre. Ez 
északon Balassagyarmat, délen Ör-
kény, keleten Gyöngyös és Jászla-
dány, nyugaton pedig a Duna által 
határolt terület. Az ezeken a kép-
zeletbeli határokon belül lévő köz-
ségek lakossága járt rendszeresen 
Máriabesnyőre búcsúba. De rajtuk 
kívül az ország más részeiről is 
érkeztek zarándokok, azonban ők 
alkalomszerűen és nem rendsze-
rességgel látogatták a kegyhelyet.10

7 Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924. 1919.
8 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1948.
9 Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924. 1911.
10 SCHRAM F. 1975. 284.
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esetleg három is tartózkodott egy időben a búcsújáró helyen. A többségük az ér-
kezés előtt bejelentkezett, és jelezte azt is, hogy hány fővel látogatnak ide. Ennek 
segítségével tudták megbecsülni az éves zarándoklátogatások számát. De nem 
minden zarándoklatot jelentettek be a szervezők, sokaktól nem kaptak hivatalos 
értesítést a szerzetesek. Például 1929-ben 40 000-en látogattak el Máriabesnyőre a 
bejelentkezések alapján, de az évi zarándoklétszámot 60 000-70 000-re becsülték a 
nem hivatalos, értesítés nélkül érkező látogatók miatt. A máriabesnyői búcsújáró 
hely életében talán az egyik legnagyobb tömegeket megmozgató esemény a kegy-
hely centenáris ünnepsége volt, 1863 szeptemberében, Kisboldogasszony ünnepén.4 
Ekkor mintegy 120 községből 50 000 ember látogatott el a kegyhelyre. A búcsújá-
rók létszáma 1935-ben már elérte a 100 000-es évi létszámot. Ezután 1949-ig folya-
matosan emelkedett a számuk, voltak olyan évek, amikor 120 -130 000-en keresték 
fel Máriabesnyőt.

A búcsúkon résztvevő zarándokok és a búcsús alkalmakon kívül érkező cso-
portok számát több dolog is befo-
lyásolta. Az egyik fontos tényező 
az időjárás volt. Több alkalommal 
előfordult, hogy búcsús napokon 
az eső vagy esetleg az orkán erejű 
szél tartotta vissza a zarándokokat. 
Az eső és a szél mellett a hideg is 
befolyással volt a látogatásokra. 
1948-ban már októberben keve-
sen látogattak el a kegyhelyre a 
hideg időjárás miatt.5 A  meleg 
időjárás viszont vonzotta a zarán-
dokokat. Ilyenkor még a kevésbé 
látogatott búcsúkon is több ezer 
ember sereglett össze, mint pél-
dául 1913-ban Gyümölcsöltó Bol-
dogasszony napján, a kellemes idő 
hatására több mint 3000-en érkez-
tek Máriabesnyőre.6  

Az időjárás mellett fontos befolyásoló tényezők a különböző történelmi esemé-
nyek voltak. Az I. világháború vége felé nagyon megcsappant a zarándokok száma, 
mely azzal volt magyarázható, hogy eddigre már szinte minden családban voltak 
olyanok, akik a fronton teljesítettek szolgálatot. 1919-ben csak kisebb, 15-20 fős 
csoportokban érkeztek zarándokok a kegyhelyre, mert féltek a búcsúsok a vörös 

4 ODROBENYÁK NEPOMUK J. 1875. 83–85.
5 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1848
6 Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924. 1913
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8-10 000-en jöttek el az eseményre. 1947-ben már 20 000 hívő látogatott el a Nagy-
boldogasszonyi búcsúra. A búcsúk közül a főbúcsúra érkezett a legtöbb településről 
zarándok. 1948-ban 15 településről érkeztek a csoportok: Káva, Szentmártonkáta, 
Tápióság, Uri, Héhalom, Zagyvaszántó, Erdőkürt, Dunakeszi, Tóalmás, Rákos-
csaba, Kálló, Vácrátót, Mende, Püspökhatvan, Heréd, Vác, Püspökszilágy, Kisné-
medi, Cinkota, Csömör, Rákoskeresztúr, 
Rákospalota, Galgamácsa, Váckisújfalu, 
Bag, Hévízgyörk, Veresegyház, Kerepes.14 
A  búcsút több alkalommal kötötték egy-
be más ünnepi eseménnyel. Ilyen alkalom 
volt a kegyhely fennállásának 100 éves 
évfordulójára rendezett ünnepség. A  má-
sik hasonló alkalom szintén a kegyhely 
évfordulójával állt kapcsolatban. 1913 
augusztusában ünnepelte a kegyhely a 
másfél évszázados fennállását. Az ünnep 
alkalmából triduumot tartottak. A  fő is-
tentiszteletet mindhárom napon magyar 
nyelven tartották, de a második napon a 
tótajkú, a harmadik napon pedig a német 
ajkú hívekhez külön szóltak. A nagymisét 
infuláns főpásztorok tartották, szerzetes 
atyák és világi papok fényes segédlete mel-
lett. A három nap alatt kb. 7-8000 ember 
látogatta meg a kegyhelyet, közülük 5000-
en járultak szentséghez. 1914-ben pedig a 
búcsút összekötötték a bevonultak család-
tagjainak segítésére indított akcióval.15 

A Kisboldogasszonyi búcsú a főbúcsú mellett a másik leglátogatottabb esemény 
volt. A résztvevők száma hasonló volt, mint a főbúcsúk idején. Az 1947-es év a 
Kisboldogasszonyi búcsú életében is kimagasló zarándoklétszámot produkált, az 
eseményen közel 20 000 hívő vett részt. A  nagybúcsúkhoz hasonlóan ekkor is 
számtalan településről érkeztek a zarándokok. Jöttek Albertirsáról, Alsódabasról, 
Budapestről, Kosdról, Nagykátáról, Nyáregyházáról, Szigetcsépről, Tápiósápról, 
Ócsáról, Versegről, Lajosmizséről, Dányról, Tápióbicskéről, Sáriról, Ecserről, Mag-
lódról, Vecsésről és Pécelről.16 A 19. század végén és a 20. század elején visszatérő 
vendége volt a Kisboldogasszonyi búcsúnak IV. Ferdinánd toscánai nagyherceg, 
aki több alkalommal is részt vett az ünnepi nagymisén.17 

14 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1948.
15 Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924. 1913.
16 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1947.
17 Máriabesnyői Historia Domus II/3. 1891–1909. 
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A máriabesnyői kegyhelynek sok búcsús ünnepe van, de ezeken kívül vasár-
naponként és hétköznaponként is érkeznek ide a csoportok. Az ünnepek közül a 
legtöbb zarándokot megmozgató búcsúk: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 
Pünkösdi búcsú, Szentháromság napjának ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe. 
A máriabesnyői templom két legfontosabb ünnepe, a főbúcsúja Nagyboldogasszony 
napján és Kisasszony napjának ünnepén van. Ezek mellett számtalan kisebb ünne-
pen is érkeztek látogatók a besnyői Szűzanyához, mint például Kármelhegyi Boldog-
asszony ünnepén, Mária neve napján, Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén.11 

Évkezdő búcsúja március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, korábban ez 
volt a kofák búcsúja. Az év első búcsúján a budapesti és a vidéki hívek egyaránt 
képviseltették magukat. A résztvevők száma 500 és 2500 közt mozgott. 

A következő jelentősebb búcsút Pünkösdkor tartották. A búcsúsok egy része már 
péntek este megérkezett és hétfőig folyamatosan érkeztek és mentek el a csoportok. 
A pünkösdi búcsút látogatták a budapesti zarándokok mellett a tápiógyörgyiek, a 
farmosiak, a nagykátaiak és a kókaiak, isaszegiek, vácszentlászlóiak. Ilyenkor na-
ponta akár 1500-2000-en is lehettek a kegyhelyen. Általában a négy nap alatt 2000 
és 4000 közt mozgott a búcsúsok száma.

A Pünkösd utáni vasárnap Szentháromság ünnepe. Ilyenkor is érkeztek szép 
számmal zarándokok Máriabesnyőre. Szentháromság vasárnapja a dányiak foga-
dalmi ünnepe. Valamikor jégverés pusztította el a határt Szentháromság vasárnap-
ja előtti éjszaka, a zsendülő gabonával és a gyümölcsökkel együtt. Ennek emlékére 
zarándokolnak el gyalogosan minden évben Máriabesnyőre a dányiak hálálkodni 
és könyörögni már a 20. század eleje óta. De érkeztek zarándokok ezen a napon 
Budapestről, Valkóról, Zsámbokról és Vácszentlászlóról, Turáról és Hatvanból is. 
1950-ben a dányi, zsámboki, valkói, vácszentlászlói gyalogos búcsújárókhoz 150 
kerékpáros zarándok is csatlakozott, akik a keresztet és a zászlókat a kerékpárjuk-
hoz erősítették.12 Szentháromság ünnepén a zarándokok száma általában 500 és 
2500 közt mozgott. De többször előfordult, hogy a férfi zarándoklat is erre a napra 
esett, így a zarándokok száma jóval több lehetett. 

A Sarlós Boldogasszony ünnepe a bagiak fogadalmi napja, de mellettük Gödöl-
lőről és Máriabesnyőről is érkeztek zarándokok. Ilyenkor is több száz hívő ünne-
pelt a kegyhelyen. 

Nagyboldogasszony ünnepén tartja a máriabesnyői kegyhely a főbúcsúját. Er-
re az ünnepre érkezett a legtöbb zarándok. A búcsúsok száma a 19. század végén 
5000 körül mozgott, és ez egészen így volt az 1910-es évek közepéig. Ez alól csak 
az 1897-es és az 1910-es esztendő jelentett kivételt. 1897-ben 15 000-en, 1910-ben 
pedig a kedvező időjárás miatt 16-17 000-en zarándokoltak el a kegyhelyre.13 Az 
1920–1930-as években a zarándokok száma a főbúcsún emelkedett, így átlagban 

11 FLUDOROVICS ZS. 1913. 40.
12 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1950.
13 Máriabesnyői Historia Domus II/3. 1891–1909. 1897.
Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924. 1910.
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dig ugyanazon a helyen. Itt történt az étkezés is. Minden menetet kísért egy-két 
szekér is, amin a poggyász mellett az idősek és a betegek kaptak helyet.23

A templom tornyában a harangozó fi gyelte az érkező búcsúsokat és harangkon-
dítással jelezte az érkezésüket. A zarándokcsoportokat a rendház főnöke fogadta 
ministránsok kíséretében. A csoport a templom udvaráról egyenesen a templomba 
sietett, ahol megálltak a főoltárral szemben és egy népi ájtatosságot, beköszöntőt 
tartottak.24 Ezt az oltárkerülés követte, mindenki énekelve megkerülte az oltárt, 
melynek háta mögött áll a Loretoból hozott, az évek során megfeketedett, ébenfa 
Mária-szobor, melyet bizonyos alkalmakkor a gyertyás körmenetnél is használtak.25 

Az oltárkerülés után kimentek a templomból, megkeresték a falujuk kocsiját, és 
letáboroztak a templom előtt elterülő 30 holdas t erületen, a búcsúsok rétjén. Rövid 
 pihenő után felkeresték az árusokat, beszerezni a szükséges búcsúfi át. 

A búcsúárusok sátrai az or-
szágutat a kocsitábortól elvá-
lasztó árok mentén voltak fel-
állítva. Az árusok száma a 19. 
század közepén igen nagy volt. 
Az ilyen alkalmakkor történő 
árusítás nagyon jól jövedelme-
zett, így több árusnak a meg-
élhetést kizárólag a búcsúkon 
történő árusítás jelentette.26 
Régebben a sátrak a templom 
tövében kaptak helyet, de az 
árusítással járó lárma, zaj, sok 
esetben pedig a veszekedés és 
az ezzel járó káromkodás olyan 
hangos volt, hogy behallatszott 
a templomba és zavarta a szer-
tartásokat. Az atyák már a 19. 
század végén próbálták a leg-
zűrösebb búcsúárusokat több-
kevesebb sikerrel a templom 
közeléből eltávolítani.27 Ennek 
következményeként a 20. század 
elején a közigazgatási hatóság a 

23 SCHRAM F. 1975. 287.
24 P. BÖGÖZY V. 1941. 24.
25 Máriabesnyői Historia Domus II./6. 1927–1943.
26 SCHRAM F. 1975. 288.
27 VPL Gödöllő I. 1898.
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A máriabesnyői búcsújárás menete – egymáshoz viszonyítva – a különböző bú-
csúk alkalmával is hasonlóan alakult. A  zarándoklaton való részvételnek több oka 
és célja lehetett. A vallásos motivációk közt szerepeltek a bajban, betegségben való 
segítségkérés, a köszönet a segítségnyújtásért, a gyógyulásért vagy pedig az egyénileg 
vállalt vezeklés volt.18 A városok, falvak hagyományos zarándoklatai sok esetben kö-
zösségi fogadalomból történtek, melyeket leginkább járványok, tűzvészek, természeti 
csapások után tettek.19 Az ide érkező zarándokcsoportok szinte mindegyike procesz-
szióval jött, vagyis keresztet vittek a menet élén, majd ezt követték a lobogók. Ha volt 
a falvaknak Mária szobra, akkor azt is magukkal hozták, virágokkal díszített gya-

loghintón. A  szobor hordozói 
a Mária-lányok voltak, akik a 
népviseletüknek megfe lelő fe-
hér blúzt és a vállukon átvetett 
kék szalagot viseltek. Ezt a fel-
adatot általában 6-an végezték. 
Régebben a menet közepén 
volt a helyük, ha pap is kísérte 
a búcsúsokat, akkor ő vagy a 
szobor előtt vagy közvetlenül 
mögötte haladt. A szobrot csak 
a falvakon keresztül vitték a 
lányok. A  település határában 
szekérre, újabban pedig autóra 
rakták azt.20 

A Máriabesnyőre igyekvő búcsúsok többnyire az ünnep előtti hajnalon, mise 
után indultak el a kegyhelyre. Az indulásáról Orosz István21 így emlékezett meg: 

„A  szent mise az elinduló búcsúsoké volt. A  szent mise végzése után jelt adtam a 
csengettyűvel, hogy indulunk. A legények és leányok felvették a lobogót és keresztet és 
felmentünk a főoltár elibe. Az útra való éneket és imát elvégeztem, azután indultunk 
a Jézus nevében harangszó mellett. A város szélén lévő és a határban lévő keresztnél 
megállottunk. Az imát a keresztnél elvégeztem, azután egy szép tanítást tartottam. 
Nem volt szem, mely szárazon maradt volna. Mindenik sírt és zokogott. Vagy 400 
zarándoktársammal, mint egykor Mojzes és Áron vezették az izraelitákat a megígért 
földre, én is úgy vezettem őket Mária-Besnyőre.”22A legtöbb esetben előénekes és 
pap is kísérte a zarándokokat. Az otthonmaradók kikísérték őket a falu szélén álló 
keresztig. Minden menet egy, esetleg két pihenőhelyet iktatott be az út során, min-

18 BÁLINT S. – BARNA G. 1994. 157.
19 BÁLINT S. – BARNA G. 1994. 158.
20 SCHRAM F. 1975. 286.
21 Orosz István a 19. század második felében jászladányi búcsúvezető volt, aki számtalan esetben hozta a híveket 

Máriabesnyőre. Saját élettörténetét önéletrajzi írásában örökítette meg. BÁLINT S. – BARNA G. (szerk.) 1991.
22 BÁLINT S. – BARNA G. 1991. 53.
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A búcsúfi a megvétele után az étkezés következett, melyet a nézelődés, távolab-
bi falvakból érkezett ismerősök, barátok, rokonok felkeresése követett. A később 
érkező csoportok megfi gyelése, esetleg megkritizálása is ebben az időszakban volt. 
A  gyóntatások is ekkor kezdődtek meg és a keresztút járás szertartását is ekkor 
végezték el.32

Alkonyattájban, mikor már minden településről megérkeztek a búcsújárók, is-
tentiszteletet, korábban litániát, újabban misét tartottak. Ezt a hívek számától füg-
gően vagy a templomban, vagy pedig az udvaron tartották. Ekkor hirdették ki a 
másnapi programot és az egyes falvak miséjének időpontját, melyeket a felső és 
az alsó templomban egyaránt folytattak. A misék időpontját a falvak érkezési sor-
rendje határozta meg, de sok esetben a szokásjog 
volt döntő. A  19. század végén a váci hívek ré-
szére tartották az első szent beszédet és csendes 
misét. Ha túl sok településről érkeztek a búcsú-
sok, akkor két-három falunak közös miséje volt. 
A misék reggel négy vagy öt órakor kezdődtek és 
délig minden órában tartottak egyet. A  délelőtt 
folyamán a tót és a német nemzetiségű hívek ré-
szére külön a saját anyanyelvükön is folytattak 
szónoklatot.33

Az ünnep előestéjén, szentségimádás után 
gyertyás körmenet következett. Ezután a búcsú-
járók egy része visszavonult a kocsija közelébe, 
mások pedig ekkor tartották a keresztbúcsút, 
melynek során kimentek a kolostor mögött hú-
zódó temetőbe, ahol énekelve megkerülték a 
keresztet. A szertartás során vagy a temetői nagy-
keresztet, vagy pedig a ravatalozót körülállták a 
hívek, imádkoztak, énekeltek, majd rövid beszé-
det tartott a szertartást vezető atya, ezután visz-
szaindultak a templomhoz. Volt olyan év, mikor a 
temetői szertartást a Salvator nővérek temetőré-
szében, a Pieta szobor előtt végezték.34 Sokan vol-
tak, akik a temetői látogatás után az alsó és a felső 
templomban virrasztottak. A virrasztás nemcsak 
a templomban, hanem a kolostorudvaron és a 
mezőn is folyt, imádkozással, énekléssel. 

Másnap korán reggel kezdődtek meg a gyón-
tatások. A teljes búcsú elnyeréséhez mindenképp 

32 SCHRAM F. 1975. 291.
33 Máriabesnyői Historia Domus II/3. 1891–1909.
34 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. Helykeresés a mise után
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kapucinus rend kérésére az út melletti helyet je-
lölte ki a sátrak számára. Ez az intézkedés nagy 
felzúdulást váltott ki, és csak a főszolgabíróság út-
ján tudták az új rendelkezést betartatni. „Nagyon 
ügyelni kell arra, hogy a jövőben többé vissza ne 
térhessenek a templom elé. Nem szabad velük erre 
vonatkozólag szóba állni. Mert ez az ügy alaposan 
el van végezve.” A főszolgabíró határozatot hozott, 
mely szerint a búcsúárusok árusító helyeinek ki-
jelölése kizárólag a zárdafőnökség hatáskörébe 
tartozik. Az árusok nem kérdőjelezhetik meg a 
főnökség ebben a tárgyban hozott határozatát. 
Éppen ezért a főszolgabíró felhívta a csendőrség 
fi gyelmét arra, hogy ha kell, a karhatalom eszkö-
zével élve tereljék az árusokat az újonnan kijelölt, 
tehát az országúttól jobbra eső területre.28 Az áru-
sok mellett a vendéglősök is erre a helyre kaptak 

árusítási engedélyt. Az eladás többnyire deszkából épült, ponyvával fedett sátrak-
ból történt. Voltak, akik tavasztól őszig kint maradtak árusítani, szinte lakásként 
használták a sok esetben ekkor már földbe ásott állandó sátrat. Mint Demcsik 
Mihály esetében, aki azzal egészítette ki az árusításból befolyó jövedelmét, hogy 
a saját házát nyáron a nyaralóknak adta ki és ő a feleségével a s átorba költözött. 
A templom tövében élt családi életük nem minden esetben felelt meg a társadalmi 
elvárásoknak, sokat részegeskedtek, veszekedtek és káromkodtak. Ezért a sátrukat 
a kapucinusok lebontatták.29 

A kegyszerárusok a legkülönfélébb tárgyakkal kereskedtek. Náluk lehetett 
beszerezni a kegytárgyakat, szentképeket, imakönyveket, olvasókat, gyertyákat, 
képeslapokat és emléktárgyakat. Ponyvairodalmat és játékszereket is árusítottak, 
melyet a hatóságok nem néztek jó szemmel, mint a korábban említett Demcsik 
Mihály esetében fogalmaztak, „…bizony nem csak imakönyveket de haszontalan 
ponyvairodalmi dolgokat sőtt gyerekjátékszereket is árul, mellyel inkább lármát 
és botránkozást okoz mint sem, hogy az áhitatot előmozdítsa…”30 A  kegytárgyak 
mellett mézeskalács termékeket is forgalmaztak. Mézeskalácsot szinte minden ki 
vásárolt a búcsújárás idején. A  másik ehhez hasonlóan keresett tárgy a gye rtya 
volt, melyet vagy a sekrestyében történő megáldása után hazavittek, vagy az oltár-
ra, padra téve otthagyták a templomban, tehát off erálták.31 Az 1920-as években a 
kapucinus rend is felállíttatott egy bazárt a templom udvarán, ahol egy házaspár 
árulta a kegytárgyakat. 

28 Máriabesnyői Historia Domus II/4. 1910–1924.
29 VPL Gödöllő I. 1898.
30 VPL Gödöllő I. 1898.
31 SCHRAM F. 1975. 289.
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árnyékszékek öblítését végezték ezzel. Így már csak egy vödrös kút maradt a búcsú-
sok számára, mely 9 méteres mélység mellett is csak 1 méter magas vízoszloppal 
rendelkezett. Ezt pedig a nagyobb ünnepek alkalmával gyorsan fenékig ürítették a 
zarándokok és a velük érkező állatok.41 

A vízhiány hosszú távú megoldására csak 1934-ben került sor, mikor a zárda 
területén még az 1933-ban fúrt mélyfúrású kutat vízemelő szerkezettel látták el. 
Ennek költségét a kapucinusokon kívül a Főváros is és a belügyminisztérium is 
támogatta. A támogatásoknak az volt a feltétele, hogy a kútnak egész évben köz-
kútként kell üzemelnie, tehát a helyi lakosságot is el kell látnia a búcsúsokon kívül.42 
A  fúrás és szivattyúzás után a vizet 
négy falikúton keresztül tették elérhe-
tővé egy támfalon a templomudvarban. 
A támfal közepén a kutak közt kapott 
helyet Szent Konrád életnagyságú 
bronz szobra, melyet 1934. augusztus 
5-én szenteltek fel a négy evangélistá-
ról elnevezett kúttal együtt. A  kutak 
Szent Jánost madárral, Szent Mátét 
bikával, Szent Márkot oroszlánnal és 
Szent Lukácsot angyallal ábrázolták. 

De nemcsak a megfelelő ivóvíz 
hiányzott a templom környékéről, ha-
nem az árnyékszékek is. A  búcsúsok 
számára semmiféle illemhely nem 
volt, ahol a kisebb nagyobb dolgukat 
végezhették volna. Így egy-egy búcsú 
után még napokig rettentő bűz áradt a 
templom környékén.43 

Máriabesnyőn hasonlóan más za-
rándokhelyekhez a víznek mágikus 
erőt is tulajdonítottak, melyet vagy 
fogyasztásra, vagy fürdésre használtak. 
Úgy vélték, ha valaki iszik vagy megmártózik a vízben, az a betegségéből felgyógy-
ul. A rituális mosdás mind a kegyhely közelében fakadó forráshoz, mind pedig a 
közelben folyó patakhoz kapcsolódott.44 De nemcsak a természetes forrásoknak 
tulajdonítottak gyógyerőt. A 19. század közepén állt egy öreg szilfa a kolostor kö-
zelében, melynek odvában az esőzések alkalmával összegyűlt a víz. A búcsúsok a 

41 VPL Gödöllő I. 1923.
42 GH 1934. júl. 15. 2.
43 VPL Gödöllő I. 1923.
44 SCHRAM F. 1975. 292.
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szükség volt gyónásra és szent áldozásra. A búcsúk idején összesereglett népet a 
3 vagy 4 házbeli kapucinus atya képtelen lett volna meggyóntatni. Éppen ezért a 
kapucinus atyák munkáját, a környező településekről érkező atyák is segítették. 
A kisegítő papok száma búcsúnként változott. A kisebbek alkalmával elég volt 3-4 
atya, a nagyobbak idején szükség volt 10-12 papra is. Volt olyan esztendő, mikor 
a Nagyboldogasszony ünnepén rendezett búcsún 22 pap gyóntatott két nap alatt.35 
Több olyan eset is előfordult, hogy még így is kevésnek bizonyult a gyóntató papok 
száma. Ilyen volt 1898 pünkösdi búcsúja, mikor a tavaszi mostoha időjárás miatt 
nehezen haladtak a mezei munkák. Ennek az lett az eredménye, hogy a hívek el-
maradtak a húsvéti gyónásról. Pünkösd ünnepén viszont olyan nagy számban za-
rándokoltak el Máriabesnyőre, hogy a gyóntató atyák, minden buzgalmuk ellenére 
sem voltak képesek mindenkit meggyóntatni. A hívőket emiatt a szószékről fi gyel-
meztették, hogy a jövőben, ha lehet, egy-két nappal előbb jöjjenek, hogy képesek 
legyenek őket meggyóntatni, s így a szentségben való részesülés nélkül senkinek se 
kelljen hazamenni.36 A kisegítő papok ide- és visszaszállításáról még Klobusitzky 
Terézia, Grassalkovich Antal özvegye gondoskodott, mikor 1780-ban alapítványt 
tett 1200 Ft összegben a Váci Káptalannál.37 

A gyóntatásokkal egy időben, kora hajnalban volt az első szentmise, melyet fél 
óránként újabbak követtek. Ilyenkor minden falu bevitte magával a templomba 
a lobogóit és a Mária szobrát. A mise végén áldatták meg a búcsúsok a korábban 
megvásárolt kegytárgyakat.38 Délelőtt 10 órakor következett a nagymise, mely után 
szintén volt lehetőség a búcsús tárgyak megáldására. A nagymise végén körmenet 
indult, ahol baldachin alatt vitték az oltáriszentséget.39 A  szertartás után hazain-
dultak a búcsújárók. Hazafelé ugyanolyan rendben mentek, mint ahogy korábban 
megérkeztek. A falujuk határában már várták őket az otthonmaradottak.

A máriabesnyői búcsújáró hely egyik komoly problémája a vízhiány volt. Csör-
gedezett egy forrás a kegyhely mellett, melynek gyógyító erőt tulajdonítottak és 
volt egy patak is, melyet hasonló tulajdonságokkal ruháztak fel, s rendszeres volt a 
benne történő mosdás.40 De ezek kevésnek bizonyultak a több ezres zarándokse-
regek számára. Nemcsak a természetes vízből volt kevés, de ásott kútból sem volt 
elegendő. A 20. század elején még volt egy a koronauradalom fenntartásában lévő 
kút a Hétház utca előtti területen, de annak fala az 1910-es években be   dőlt, majd 
végleg betemették. Ezután már csak a zárdában lévő kutak maradtak   a búcsúsok 
számára, mert a környéken lévő alacsony víztartalmú kutakat a helyi lakosság a 
gyors kimerülés miatt védte a zarándokoktól. A zárdában két kút volt, de ezek kö-
zül az egyiket az 1920-as évek elején átalakították és ezután az újonnan felállított 

35 Máriabesnyői Historia Domus II/5. 1925–26.
36 Máriabesnyői Historia Domus II/3. 1891–1909. 1898.
37 VPL Gödöllő I. 1780.
38 Máriabesnyői Historia Domus II/3. 1891–1909.
39 P. BÖGÖZY V. 1941. 30.
40 SCHRAM F. 1975. 292.
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jászberényi reálgimna   zisták is, akik több alkalommal hoztak saját készítésű zárt 
madáretetőket, melyeket a templom előtti fákon helyeztek el. Sok iskolából ér-
keztek végzős diákok, akik az érettségihez kérték a besnyői Szűzanya segítségét. 
1929-ben a budapesti angolkisasszonyok végzősei nemcsak a vizsgák előtt jöttek el 
Máriabesnyőre, hanem a vizsgák után is, hálát adni a jól sikerült érettségiért. Ezek 
mellett jöttek még diákok Kispestről, Kőbányáról, Csepelről, Rákosfalváról, Isa-
szegről, Turáról, Lőrinciből, Balassagyarmatról, Vácról, Hatvanból, Albertirsáról, 
Egerből, Miskolcról és számtalan budapesti iskolából. A diákcsoportokat gyakran 
a tanáraik mellett a szülők is elkísérték. 

Az iskolákon kívül egyházi társulatok, egyesületek is szerveztek zarándokla-
tokat Máriabesnyőre. Leggyakrabban különböző kongregista csoportok érkeztek, 
mint például a hatvani, váci, rákosligeti, szentesi kongregisták. Énekkarok is gyak-
ran keresték fel Máriabesnyőt, ilyen volt például a máriaremetei énekkar, kőbányai 
népénekkar és a budai kapucinus plébánia énekkara. Mellettük érkeztek Jézus Szí-
ve szövetségek Budapestről, Csepelről, Kőbányáról. Különböző II. és III. rendek 
is ellátogattak a kegyhelyre, például Esztergomból, Vácról, Budáról. Jöttek még 
rózsafüzér társulatok is Kecskemétről, Vecsésről. Különféle egyesületek is felkeres-
ték a máriabesnyői Szűzanyát, mint például a Szent István Egyesület, Szent Vince 
Egyesület vagy a Budapest Belvárosi Oltár Egyesület. 

Az iskolák és az egyesületek mellett voltak olyan intézmények is, melyek fon-
tosnak tartották az alkalmazottak lelki életét, s ezért szerveztek zarándoklatokat 
Máriabesnyőre. Ezek közül a legjelentősebb a gyorsan hagyománnyá vált országos 
vasutas zarándoklat volt. 

A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága elhatározta, hogy a máriabesnyői 
vonal- és állomásáthelyezéssel kapcsolatban az új állomáson egy Mária-szobrot 
állítanak fel. A szoborral kívánta a vasúttársaság kifejezni Mária iránti tiszteletét, 
és áldást kérni a vasutakra és a vasutasokra. Az elhatározást tett követte, és 1936 
őszére el is készült a vörösmárvány szobor, Bory Jenő szobrászművész alkotása. 
A szobor az eredeti kegyszobornak hű másolata tízszeres nagyságban. A szobor-
avató ünnepségre 1936. október 11-én vasárnap került sor. A ceremónia fél 10-kor 
dr. Hanauer Á. István megyéspüspök által celebrált misével kezdődött, melyet fél 
11-kor a szobor megáldása követett. A vasutasok ígéretet tettek arra, hogy ezentúl 
minden évben elzarándokolnak Máriabesnyőre.48 1936 óta minden évben ősszel 
tartották a vasutas zarándoklatot. Ilyenkor egy magas rangú MÁV tisztviselő ve-
zetésével több ezer vasutas érkezett a kegyhelyre, hol többek közt megkoszorúzták 
az állomáson felállított Mária-szobrot. A zarándoklat előtti napon virágdíszbe öl-
töztették a szobrot, az állomás épületét pedig fellobogózták. A templom felé vezető 
utat szintén zászlókkal díszítették. A vasutasok az ország minden részéből érkeztek 
a családtagjaikkal, különvonatokon. 1939 szeptemberében a vasutas zarándokla-
ton már felvidéki vasutasok is részt vettek. Sokan jöttek Érsekújvárról, Kassáról, de 

48 GH 1936. okt. 11. 2.
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víznek gyógyító erőt tulajdonítottak és szemfájás ellen használták.45 Sokan úgy vél-
ték, hogy mágikus hatása van a templomudvaron lévő Szent Konrád szobor mel-
letti kutaknak is, ezért sokan haza is vittek belőle, és szentelt vízként fogyasztották, 
fájdalom esetén az érintett testrészt dörzsölték be vele.46 

A búcsús ünnepeken kívül számos más esetben is érkeztek Máriabesnyőre za-
rándokcsoportok. Közülük a legtöbb Budapestről és környékéről érkezett, a saját 
plébániájuk szervezésében. Jöttek hívők Angyalföldről, Erzsébetvárosból, Lipót-
városból, Mátyásföldről, Józsefvárosból, Zuglóból, Újpestről, Krisztinavárosból, 
Kőbányáról, Csillaghegyről, Kelenföldről, Pesthidegkútról, Pestszenterzsébetről, 
Pestszentlőrincről, Pestújhelyről, Rákosfalváról, Rákoscsabáról, Rákosszentmi-
hályról, Rákosligetrtől, Budafokról. A  Máriabesnyő közelében lévő települések 
hívői is szinte minden évben ellátogattak a kegyhelyre. Érkeztek búcsúsok Ve-
resegyházról, Pécelről, Galgahévízről, Dányból, Turáról, Isaszegről, Cinkotáról, 
Fótról, Zsámbokról, Aszódról, Hatvanból, Vácról, Gyömrőről. Ezenkívül jöttek 
zarándokok távolabbi településekről is: Pásztóról, Jászberényből, Bodajkról, Ceg-
lédről, Romhányból, Miskolcról, Békéscsabáról, Újkígyósról.

Közülük voltak olyan csoportok, amelyek 10-20 zarándokot számláltak, de vol-
tak olyanok is, melyek 1000 fő fölötti létszámmal érkeztek, például 1931-ben az 
újpesti hívek 1200-an zarándokoltak el Máriabesnyőre.47 Az átlagosnak tekinthe-
tő létszám azonban 200-300 fő közt mozgott. Az egyházközségekből érkező za-
rándokcsoportok szinte mindegyikét a saját plébánosa kísérte, aki a kegyhelyen 
a szertartásokat is elvégezte. Ha esetleg plébános nem jött a csoporttal, akkor egy 
hitoktató volt a vezetőjük. Az ilyen csoportok túlnyomó többsége kereszt alatt, te-
hát processzióval érkezett. 

Az egyházközségek által szervezett 
zarándoklatok mellett voltak olyan in-
tézmények is, amelyek szintén szervez-
tek zarándoklatokat Máriabesnyőre. 
Ezek közül az iskolák jártak az élen. 
Nagyon sok intézmény szervezett za-
rándokutat a kegyhelyre, melyeken az 
elemi iskolák és a gimnáziumok ha-
sonló számban képviseltették magukat. 
A legaktívabbak a fővárosi Huba utcai 
polgári fi úiskola tanulói és a szintén 
budapesti Szent Margit intézet növen-
dékei voltak, akik szinte minden évben 
tavasszal vagy nyáron ellátogattak Bes-
nyőre. Gyakran jártak a kegyhelyen a 

45 Varga Kálmán közlése után – Vasárnapi Újság 1861. november 24. 558. 
46 SCHRAM F. 1975. 292.
47 Máriabesnyői Historia Domus II./6. 1927–1943. 1931.
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eltűntek az országhatárok, az érsekújváriak hálaadó zarándoklatot szerveztek az 
anyaországba, ezen belül a máriabesnyői kegyhelyre. 1939 májusának első vasár-
napján a reggeli mise után dr. Premmer Béla esperes plébános vezetésével 400 fős 
gyalogos zarándokcsoport indult el a hosszú útra. A búcsúsokat 6 kocsi és egy autó 
kísérte. A zarándokok három nap alatt értek el Máriabesnyőre. A 400 fős gyalogos-
zarándoklat mellett érkeztek vonaton is Érsekújvárról hívők.53 A következő évben 
megismételték a gyalogos zarándoklatot 150 fővel. 

1940. szeptember elején Erdély és Székelyföld egy része is visszatért az anyaor-
szághoz. Két héttel korábban kezdték meg egy könyörgő zarándoklat szervezését a 
Magyarországon élő erdélyi szervezetek, hogy imádkozzanak Erdély felszabadulá-
sáért. 1940. augusztus 30-án Székelyföld visszatérésével a könyörgő zarándoklatból 
hálaadó zarándoklat lett. A zarándoklatra a Magyarországon élő erdélyiek jöttek 
el.54 Később, 1943-ban a Székelyföld felszabadulásának emlékére, egy székelykaput 
állítottak föl a kegyhely bejáratánál, melyet székely fafaragók készítettek.  

53 P. MEDGYESI D. 1939. 25–26.
54 P. BÖGÖZY V. 1940. 18–21.

Lécfalvi Gyárfás Erzsébet 
székelykapu terve
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érkeztek Ungvárról is. Külön vonatok jöttek Pécsről és Miskolcról.49 A különvona-
tok délelőtt érkeztek a feldíszített vasútállomásra. Itt a kapucinus atyák fogadták a 
zarándokokat a házfőnök vezetésével. A megállóban felállított Mária-szobor meg-
koszorúzása után a zarándoksereg, a vasutas zenekar kísérete mellett érkezett meg 
a kegytemplom udvarára. Délelőtt 10 órakor szentmise volt a templomban, a zene-
kar kíséretével. Délután keresztúti ájtatosság és litánia után vonultak a zarándokok 
a vasútállomásra, ahol a himnusz eléneklése után ért véget a vasutas zarándoklat. 
A vasutasok mellett a Budapest tömegközlekedését üzemeltető Beszkárt (Budapest 
Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság) cég alkalmazottjai is többször szer-
veztek Besnyőre zarándoklatot. 

A közlekedési társaságok mellett több kórház is szervezett zarándokutakat 
Máriabesnyőre. Jöttek a Szent János Kórház, a Rókus kórház, az Üllői úti egyetemi 
klinikák és a budapesti rendőrkórház alkalmazottai is. 

Az 1940-es években a nemzeti bank tisztviselői több alkalommal is ellátogat-
tak a besnyői Szűzanyához egy korábban banktisztviselőként dolgozó kapucinus 
testvér vezetésével. 1945-ben 280-an banki alkalmazott látogatott el a kegyhelyre.50

Máriabesnyőre természetesen Gödöllőről is mentek zarándokok. Minden év 
májusában több csoport is ellátogatott a kegyhelyre. A gödöllői kongreganisták is 
a májusi időpontban keresték fel Máriabesnyőt, de mellettük a település szívében 
lévő kastélykápolna hívei is ekkor zarándokoltak el a besnyői Szűzanyához. Miután 
a premontrei rend 1924-ben iskolát alapított a településen, természetesen a gimná-
ziumi osztályok is rendszeres látogatók voltak Máriabesnyőn.

A római katolikus zarándokok mellett minden évben Úr napján görögkatolikus 
hívek is érkeztek Budapestről a kegyhelyre. Általában öt lelkésszel jöttek és a saját 
szokásaiknak megfelelően tartották meg a nagymisét. 

1930 augusztusában Magyarországon tartották a katolikus eszperantisták a 
világkongresszusukat. Ebből az alkalomból 93 résztvevő elzarándokolt Mária-
besnyőre. A 14 nemzetből összejött zarándokok közt voltak spanyolok, franciák, 
amerikaiak, olaszok, lengyelek, szerbek, horvátok és románok. A szent misét egy 
francia pap celebrálta, a szentbeszédet egy spanyol tartotta, az énekeket pedig esz-
perantó nyelven énekelték.51

Az I. és II. bécsi döntés nyomán – mely által az 1920-ban elcsatolt területek 
egy része visszatért az anyaországhoz – újabb zarándoklatok indultak el Máriabes-
nyő felé. Ezek közül az első az érsekújváriak zarándoklata volt.52 1939-ben, mikor 

49 P. MEDGYESI D. 1939. 28.
50 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1945.
51 Máriabesnyői Historia Domus II./6. 1927–1943. 1930.
52 1748-ban Érsekújvárra nagy csapások zúdultak. A település házait hatalmas tűzvész pusztította el, a lakos-

ságot pedig pestis tizedelte. A  lakosság a Szűzanyához fordult segítségül. Imáik meghallgatásra kerültek, 
mert a vész megszűnt, a település pedig újra virágzásnak indult. Érsekújvár ettől kezdve minden májusban 
egyhetes zarándoklatra tett ígéretet. 1810-ben ment az érsekújvári zarándoksereg első ízben a Miava és 
Morva összefolyásánál lévő Máriavasvár búcsújáróhelyre. Ettől kezdve minden évben, 128 éven keresztül 
ezt a kegyhelyet keresték föl. Trianon után a város hazájától elszakadva idegen országba került. A lakosság 
minden búcsújárás alkalmával könyörgött a vasvári Máriához, hogy vezesse őket vissza az anyaországba.
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vezetőknek. A zarándoklat napjának hajnalán különvonatokkal indult a több ezer 
főnyi zarándokcsapat, a Józsefvárosi- vagy a Keleti pályaudvarról. A kegyhelyen még 
sok vidéki hívő is csatlakozott hozzájuk. Máriabesnyőn a vasútállomásról a férfi ak 
zászlók alatt, zenével és énekszóval vonultak a kegyhelyre. A reggel és a délelőtt ájta-
tossággal, gyónással, áldozással és szent beszéd hallgatásával telt. Délután az egybe-
gyűltek számára előadásokat tartottak az akkori aktuális vallási és világi kérdésekről, 
a templom előtti téren. Mindig a zarándoklat vezetője vezette be az előadásokat azzal, 
hogy felolvasta azoknak az egyházi és világi nagyságoknak a válaszsürgönyét, akiket 
indulásukkor üdvözöltek. Ezután folytatódtak az előadások. Estefelé indult meg a 
tömeg a besnyői vasútállomás felé. Este hét óra körül robogtak be a különvonatok a 
budapesti pályaudvarra. Azonban itt még nem ért véget a férfi zarándoklat. A négyes 
sorokba és oszlopba rendeződött férfi ak, kezükben égő gyertyákkal vonultak végig a 
Rákóczi úton, a Szent Rókus kórház előtti Mária-oszlophoz, ahol rövid ájtatosságot 
végeztek. Ezután énekelve, kibontott Szűz Mária-lobogók alatt vonultak át a Jézus 
Szíve templomba, ahol ájtatosság után szétoszlott a zarándoktömeg. 

Azonban nem minden férfi zarándoklat zajlott problémamentesen. 1912-ben 
egy Rákóczi úton épülő ház munkásai üvegekkel és villanykörtékkel dobálták meg 
a menetet.57 A zarándoklaton minden alkalommal több ezer ember vett részt, ritka 
volt, hogy a számuk ne érje el az 5000-et. A legnagyobb létszámban 1930-ban a 
Szent Imre jubileumi év nyitóján vettek részt, ekkor csak a budapesti zarándokok 
száma elérte a 16 000-et, mely létszámhoz a kegyhelyen sok ezer vidéki hívő is 
csatlakozott. Ezen a napon nemcsak Budapestről, hanem Hatvan felől is érkeztek 
különvonatok az eseményre. Az 1930-as zarándoklat a hagyományoktól eltérően 
nem a Jézus Szíve templomban, hanem a Szent István Bazilikában ért véget.58 A za-
rándoklatot minden évben egy magas rangú főpap vezette. 1930-ban és 1940-ben 

57 GV 1912. máj. 26. 3.
58 Máriabesnyői Historia Domus II. 6. 1927–1943.
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1945 és 1947 között nyaranta tartották a Kalász leánybúcsút, melyen a környék 
falvainak leányserege képviseltette magát. 1947-ben már 40 faluból érkeztek a le-
ányzarándokok Besnyőre.55 

Az összes máriabesnyői zarándoklat közül a legimpozánsabb az 1905-óta min-
den májusban megtartott férfi zarándoklat volt. A  zarándoklat a fővárosi Mária 
kongregáció kezdeményezésére jött létre, és minden alkalommal egy-egy püspök 
vezetése alatt érkeztek a férfi ak Máriabesnyőre. A  hagyományos férfi zarándoklat-
nak korábban előzménye is volt. 1902-ben indult el Budapestről egy férfi  csapat 
Máriabesnyőre, majd ez a zarándoklat ismétlődött meg 1904-ben. Ezek készítették 
elő 1905-ben a nagy és nyilvános férfi zarándoklatot. Az egész zarándoklat kitalá-
lója és a korai szakaszban vezetője P. Bóta Ernő volt, akinek sikerült megnyernie a 
férfi akat a Mária-kultusznak. Korábban viszonylag kevés budapesti férfi  látogatott 
el a kegyhelyre. Férfi ak inkább csak a vidékről érkező falusi búcsúsokkal érkeztek. 
Ezen próbált változtatni P. Bóta Ernő jezsuita atya, aki legfontosabb kötelességének a 
nagyvárosok férfi világának valláshoz való visszavezetését tartotta. Először az iparos-
társadalom tagjait, majd pedig a tisztviselőket szólította meg. Később megalapította 
az iparosmesterek-, iparosifj ak-, tisztviselők- és végül a papok kongregációját. Az ő 
kongregistái vonultak föl először Budapest utcáin, hogy Máriabesnyőre zarándokol-
janak. A máriabesnyői kapucinus atyák még életében emléktáblát állítottak P. Bóta 
Ernőnek, érdemeit elismerve a 36. zarándoklat alkalmával, 1938. május 8-án.56 

A zarándoklat menete minden évben hasonló volt. A búcsújárást megelőző na-
pokban, megkezdte a zarándoklat előkészítését a Mária Kongregáció vezetősége. 
Reggeltől estig gyóntattak a jezsuita atyák a Szent Szív templomban, hogy megtisz-
tulva érhessenek Máriabesnyőre. Emellett üdvözlő táviratokat küldtek az esemény 
alkalmából a szentatyának, a királynak, a trónörökösnek és magas rangú egyházi 

55 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85. 1947.
56 P. BÖGÖZY V. 1940. 54–56.

A székelykapu avató ünnepsége 1943-ban, az emelvényen Bögözi Vilmos
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Az első probléma velük kapcsolatban 1902-ben jelentkezett, mikor is Schlemmer 
Ede a főúton álló háza kertjébe, az országút mellett egy fakeresztet állíttatott. En-
nek fenntartására 40 koronás alapítványt tett, azonban a pénz befi zetését halogat-
ta. A plébános az ígéretek hatására jóhiszeműen a befi zetett pénzösszeg nélkül is 
megáldotta a keresztet. A pénzt azonban Schlemmerék továbbra sem fi zették be, 
így az összeget kénytelen volt a plébános a saját költségén fedezni.62 A következő 
probléma sorozat a ház eladása után történt, 1906-tól kezdődően. Schlemmerék 
házát egy lutheránus vallású ember vette meg, aki beleegyezett abba, hogy a kereszt 
a helyén maradjon addig, amíg a korábbi tulajdonosok nem találnak annak egy 
megfelelőbb helyet. Ezt azonban nem kapkodták el Schlemmerék, sőt az asszony 
naponta elment a kereszthez gyakran kisebb tömeg társaságában imádkozni. Az új 
tulajt ez a fajta búcsújárás a háza előtt, mérhetetlenül zavarta. Így kilátásba helyezte 
a kereszt eltávolítását, melyre minden joga meg is volt, mert Schlemmerék az állí-
tást követően nem választottak le a kereszt számára egy kisebb területet, melyet az 
egyház tulajdonába jegyeztek volna és önálló helyrajzi számmal láttak volna el. Így 
a kereszt az új lakó tulajdonába került. Az egyház úgy próbálta a helyzetet meg-
oldani, hogy a keresztet átszállították a máriabesnyői temetőbe és ott állították fel 
újra.63 Az újonnan felállított keresztet Schlemmerné csodakeresztnek hívta és to-
vábbra is vitt oda gyógyulni vágyó embereket, akiket imádkozás után megáldott.64 

1907-körül Schlemmernét a besnyői búcsúsok egy része már szentként tisztelte, 
azonban 1911-ben már országos hírnevet is szerzett. Ekkor a templomban meg-
jelent előtte Jézus. „Az aszzony imádkozás közben egyszerre nagy füstfelleget látott 
amely lassan szétoszlott és látható volt Krisztus a feszületen amint ezt mondja az 
asszonynak:-Mentsd meg a világot, te vagy Mária Magdolna, légy Szent Antal földi 
helytartója. Segíts a szenvedő embereken.”65 A jelenést mindenkinek hírül adta, s 
hamar kultusza alakult ki a nép körében, melynek hatására hol máriabesnyői Di-
csőséges Bűnbánó Mária Magdolnának, hol pedig Csodatévő Besnyői Mária Mag-
dolnának hivatta magát. Az a hír járta róla, hogy minden testi és lelki bajt meg tud 
gyógyítani, ráimádkozással és Szent Antal ígéretével megfelelő ellenszolgáltatás 
fejében, mely általában 100 korona körüli összeg volt. Állítása szerint a pénzt a 
szegényeknek gyűjtötte és hivatkozott arra, hogy a helyi plébános is tud a dologról, 
melyre áldását is adta.66 A búcsúra érkezőket a házába csábította és ott különféle 
szertartásokat végzett pénzért a számukra. Volt olyan esztendő, mikor a búcsúra 
érkező zarándokok közül akár négy-ötszázan már csak a ő házát látogatták meg, a 
templomba már el se mentek. Az asszony a kétszobás lakását kápolnává alakította, 

62 VPL Gödöllő I. 1907.
63 VPL Gödöllő I. 1907.
64 VPL Gödöllő I. 1912. A keresztet csak ideiglenesen kívánták a temetőben hagyni, addig, amíg az állandó 

helyén a Szent Antal Szegények Menedékháza előtt föl nem állítják, mely menedékháznak Schlemmerné 
lesz a főnöknője. Azonban ez a szegényház soha nem készült el.

65 GV 1912. febr. 15. 3.
66 VPL Gödöllő I. 1912.
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Magyarország bíboros hercegprímása, dr. Serédi Jusztinián volt a menet vezetője. 
1931-ben és 1936-ban Angelo Rotta pápai követ is részt vett a hagyományos zarán-
doklaton. A férfi zarándoklatok zavartalanul folytak a II. világháború végéig. 1945-
ben az ország helyzetére való tekintettel a zarándoklat elmaradt, de a háború után 
újra beindult, bár már nem a régi fényében tündökölt. 1949-re a szervezett férfi -
zarándoklatot beszüntették, de ez nem jelentette a hagyomány végét, mert ezután 
családi szervezésben, egyénileg jöttek a zarándokok, 1950-ben még 600-700 férfi  
kereste fel a máriabesnyői kegyhelyet. Az utolsó adat a férfi zarándoklatról 1985-
ben volt a Historia Domusban, ekkor már csak 5-6 idős bácsi maradt meg a több 
ezres tömegből és jött el a megszokott májusi időpontban a kegyhelyre.59

Azonban nemcsak a budapesti férfi ak zarándokoltak el Máriabesnyőre. 1945 
szeptemberében Péterfy József váci püspök hálaadó férfi zarándoklatot szervezett 
Besnyőre, melyen kb. 5000 ember vett részt. A Vác-egyházmegyei férfi zarándokla-
tot 1948-ban megismételték, ekkor 6000 férfi  jött el a kegyhelyre.60A férfi zarándok-
latok mellett a kapucinus atyák női zarándoklatot is szerveztek. 

A máriabesnyői kegyhelyre érkező zarándokok egy része – főleg akik a környező 
településekről érkeztek – gyalog jött el a Szűzanyához. A falvakból az erdőn át ösvé-
nyeken, dűlőutakon vezettek az utak a kegyhely felé. Volt olyan település, ahonnan 
két zarándokút is vezetett Besnyőre, amin a búcsúsok közlekedtek. A gyalog köz-
lekedő csoportokat egy-két szekér is kísérte, mely többnyire az országúton haladt. 
Ezzel ellentétben a budapesti zarándokok túlnyomó része vasúton közelítette meg 
a kegyhelyet. A máriabesnyői kegytemplom látogatottságának egyik fontos feltétele 
a vasúti közlekedés volt. A sínpár a templomtól párszáz méterre futott, és egy vas-
útállomás is biztosította a kényelmes közlekedését. A vasút átadása után pár évvel 
egy 1871-es Pest Szent Rókusi egyházközségből érkező zarándoklat szervezője ezt 
írta:”…a búcsújárók, két templomi zászló vitele mellett, a vonatig gyalog, onnan vas-
pályán Gödöllőig, majd Gödöllőtől Máriabesnyőig ismét gyalog jönnek”.61 Az 1930-as 
években a vasúti sín áthelyezésével is csak pár száz méterrel került távolabb az új 
állomás. A vasút segítségével jutottak el kényelmesen a zarándokcsoportok az or-
szág minden szegletéből Besnyőre. Ez a közlekedési eszköz tette lehetővé, hogy az 
iskolák és az intézmények szinte mindennapos látogatóivá legyenek a kegyhelynek. 

Ahol sok zarándok megfordul, mindig vannak olyanok, akik a tömeget kihasz-
nálva próbálnak nem éppen tisztességesen jövedelemhez jutni. Máriabesnyőn a 
20. század elején volt egy asszony, aki évekig borzolta a katolikus egyház és a ható-
ságok idegeit, de minden próbálkozásuk ellenére sem tudtak hatékonyan fellépni 
ellene. Az egyesek szerint csaló, mások szerint vallási fanatista, elmebeteg, megint 
mások szerint szent asszony Schlemmer Ede felesége, született Kis Mária-Mag-
dolna volt. Schlemmer Ede mézeskalács készítő mester volt, aki a feleségével a 19. 
század végén költözött ki Budapestről Gödöllőre. 

59 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85.
60 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945–85.
61 Máriabesnyői Historia Domus II/2. 1856–1890.
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MŰVÉSZET 
1867–1945

szentképekkel, feszületekkel és tömjénezőkkel aggatta tele. A szoba közepén egy 
nagy karosszékben mécsesekkel körülvéve ült, mellén egy méretes kereszttel, és itt 
fogadta a búcsúsokat.67 Az egyházzal soha nem volt felhőtlen a viszonya. Gyakran 
előfordult, hogy az asszony a templomban a földön hempergett, ocsmány szavak-
kal illette a szerzeteseket és a papokat.68 

Az egyház minden eszközt bevetett az asszony ellen, hasztalanul. Többszöri fel-
jelentés után sikerült azt elérni, hogy 1907-ben a nagyobb búcsújárások alkalmával 
csendőri felügyelet alá helyezték és nem engedték ki a házából, hogy ne befolyásol-
hassa a hívőket.69 Még ugyanebben az évben a királyi járásbíróság eljárást indított 
ellene csalás miatt, de a vádak alól felmentették, mert a kirendelt orvosi bizottság 

„vallási tébolyban szenvedőnek”, tehát nem beszámíthatónak minősítette.70 1908 ja-
nuárjában a plébános egész évre kitiltotta őt a templomból, mely határozat ellen 
Schlemmerné a vallási és közoktatási miniszternél tett panaszt.71 1912-ben a plébá-
nos a gyónástól és a szent áldozástól is eltiltotta.72 1912-ben újabb feljelentés érke-
zett a járásbírósághoz az asszony ellen, többek közt istentisztelet háborítás és csalás 
miatt. A nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság vezette, számtalan tanúval-
lomást felvéve. Az egy évig húzódó eljárás ismételten Schlemmerné felmentésével 
végződött, mert az összes terhelő tanúvallomást visszavonták.73 Az egész ügyről 
nemcsak a helyi újságokban, hanem a fővárosi lapokban is cikkeztek. 

67 GV 1912. február 15. 3.
68 VPL Gödöllő I. 1907.
69 VPL Gödöllő I. 1907.
70 GV 1912. febr. 18. 2.
71 VPL Gödöllő I. 1908.
72 VPL Gödöllő I. 1912.
73 GV 1912. febr. 15. 3p./ GV 1912. nov. 21. 3.

A máriabesnyői templom belseje 
az 1930-as években
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A GRASSALKOVICH-KASTÉLY
ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE II.1 

A KIRÁLYI KORSZAK ÉPÍTKEZÉSEI 
– A KASTÉLY HETEDIK ÉPÍTÉSI PERIÓDUSA 
(1867–1918)2 

A nemzet nem engedett a 48-ból, de a ’49-es megtorlásért megbocsátott. Hosszú 
tárgyalások után negyvennyolcas alapon 1867-ben létrejött a kiegyezés, amelyre a 
pecsétet az 1867. XII. tc. jóváhagyása és a június 8-i koronázás tette rá. Az újon-
nan koronázott király még nem volt elég gazdag ahhoz, hogy felesége kedvében 
járva megvásárolhassa Gödöllőt. A hatalmas Habsburg vagyon ura ekkor még az 
1848-ban lemondatott jóságos Ferdinánd volt.3 A  nemzet azonban hálás volt az 
alkotmányra tett esküért, s az országgyűlés határozata alapján a magyar állam a 
koronauradalmak jövedelméből 1 880 000 forintért, koronázási ajándékként a kör-
nyező mintegy 30 000 holdas területtel együtt megvásárolta a kastélyt. A vásárlást 
1868. április 27-én az 1868. V. törvénycikk rögzítette.4 A közhiedelemmel ellentét-
ben a kastély és az uradalom azonban nem lett a királyi család tulajdona. A kastélyt 
és parkját a mindenkori uralkodó a koronajavak részeként, rezidenciális haszná-
latba kapta. 

Ferenc József a vásárlást pár héttel megelőzően megtekintette Gödöllőt. A kas-
tély sem állapotában, sem belső elrendezésében nem felelt meg az udvar céljainak, 
ezért gyors átalakításra és felújításra szorult.5 Az 1867-es év elejétől szeptemberig 
folyó gyors helyreállítást és átépítést a szakirodalom előszeretettel és makacsul – de 

1 Ez a tanulmány Dávid Ferenc művészettörténész kutatásai alapján készült (ld. DÁVID F. 1987–1995/2.). 
Amennyiben különösen fontos az átvétel helye vagy az eredeti szöveg visszakereshetősége, lábjegyzetben 
is hivatkozom rá. A kert történetének tanulmányában D. F. és a többi hivatkozott kutató munkáját egyenlő 
arányban használtam. 

2 A számozás a Gödöllő története I. Gödöllő, 2007. kötetben megjelent periodizáció számozását követi.
3 Jóságos V. Ferdinánd, németül Ferdinand der Gürtige (szül. 1793. ápr. 19. Bécs, Ausztria – megh. 1875. 

jún. 29. Prága) – Ferenc József még 1866-ban intette Erzsébet királynét: „… ne nézd meg a kastélyt azzal a 
szándékkal, mintha meg akarnók venni, mert mostanában nincs pénzünk, s alaposan takarékoskodnunk 
kell ezekben a zord időkben.” (CORTI, E. C. 1935. 138–139.)

4 VARGA K. 1997. 89. 
5 Az 1867-es királyi átalakítást közvetlenül megelőző fényképanyag és a királyi családnak a kastélyra vonatko-

zó fényképei a bécsi Nationalbibliothek – Bildarchivban lelhetők fel, leírás, reprodukciók: MÁTÉ Zs. 1990.
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Az átalakítások tervei a bécsi Staatsarchivban fennmaradtak, ezeken Ferdinand 
Kirschner10 szerzősége szerepel.

Az átalakítás természetesen az oromzati címer lecserélésével kezdődött. A  ta-
vaszi fényképfelvételen (alig kivehetően) még a Sina bárók címere díszeleg a 
Grassalkovichok hadi lobogói között.11 A hadi lobogókat ekkor eltüntették, s a kő-
ből kifaragott államcímer került fel: griff ek által tartott, császári koronával ékített 
pajzson kétfejű sas, hasán a koronás magyar kiscímerrel.12

A kupolák barokk fémlemez fedése a hadi sátorra emlékeztető takaró motívum-
mal, tulipános függő díszekkel egyelőre megmaradt. A földszinti barokk ablakrácso-
kat viszont eltávolították. A meglehetősen pusztuló homlokzatvakolatot kijavították 
és a homlokzat egységes világosbarna, lilásbarna színt kapott. A századforduló táján 
készült, utólag színezett képeslapokon ugyan a kiemelkedő tagozatok világosabb 
színűek. A falkutatás azonban ennek nyomát nem találta, lehetséges, hogy a képes-
lapokon csak a retus következményeiként világosabbak. A kastély a később megis-
mert jellegzetes sárga színét 1910 körül kaphatta. Talán akkor, amikor 1905 után az 
Erzsébet-verandát elbontották13 

Úgy gondoljuk, hogy a két szélső udvari szárny 
árkádjai a kastély megvásárlásakor még nyitottak 
voltak. Az 1867. évi téli fényképeken a kapualj ud-
vari nyílásában ugyanis még nincs kapu, a nagy 
kerékvetők, amelyeket a kapuk építéséhez el kellett 
távolítani, még láthatók.14 A lépcsőház még össze 
volt nyitva a kapualjjal. Tehát a zártságra semmi 
sem utal. A kapualj pár év múlva négyszárnyú ka-
put kapott, a lépcsőházat a korlátok mentén elfa-
lazták, és a lépcsőkre üvegezett díszes ajtó került.15 
Az  1867. évi felmérési rajzon16 úgy tűnik, hogy 
csak a kapu melletti két-két ív, és ezeknek a folyo-
sóra nyíló megfelelője volt zárt.  

A Kirschner-féle terv alapvető építési válto-
zást csak a színház megszüntetésével irányzott elő. 

10 STAATSARCHIV – A bécsi Staatsarchiv (Wien, Minoritenplatz 1.) őrzi az udvartartás (Oberhofmeisteramt) 
Gödöllőre vonatkozó irat- és rajzanyagát. A térképek és tervanyagok jórészt rendezetlenek. Az anyagok ku-
tatását Dávid Ferenccel közösen végeztem. Leírása: DÁVID F. 1988. II. 33. után: Jegyzék 1-9.; fényképmáso-
latok: MÁTÉ ZS. 1989. 44–126. 

11 A templomban több példányban fennmaradt Grassalkovich hercegi címert két oldalról fegyverek és lobo-
gók ékesítik. Az oromzaton is ez az elrendezés fi gyelhető meg. A kőfaragványokra fémből helyezték fel a 
Sina címert.

12 STAATSARCHIV – II. boríték 13.
13 DÁVID F. 1990. 56. (V. ö. Sebők Zsigmond: Maczkó úr újabb utazásai. Budapest, 1912. 163. A mese szerep-

lői a kastélyhoz érkezve „egy szép sárga épületet láttak.”)
14 MÁTÉ ZS. 1992 – Archív képek 8.
15 MÁTÉ Zs. 1992 – Archív képek 3.,; RIPKA F. 1896. 32. 
16 STAATSARCHIV – III. boríték 9.; fényképmásolat: MÁTÉ ZS. 1989. 73. 

A lépcsőház díszes, üvegezett ajtaja.
Fotó: Erdélyi Mór
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tévesen – tulajdonította Ybl Miklósnak. A  tévedésre Ybl Ervin adott alapot, aki 
1956-ban kiadott Ybl Miklós című könyvében6 írja: „1867-ben Ybl Miklós kis, de 
igen fontos megbízást kap. Neki kell a Grassalkovich Antal által 1744-től 1750-ig 
épült gödöllői barokk kastélyt, Mayerhofer András (?) alkotását a királyi család 
számára karbahozni. Ybl még 1867 folyamán foganatosította az átalakításokat. 
Nagyjából megmaradt a kastély homlokfala, oromzatára a kétfejű sasos császári 
címer került (ezt később elfalazták), a zsindely-manzardkupolák helyébe nyolc-
szögletű, palafedésű bordás kupolák épültek, az udvar felőli homlokzat középrésze 
az ablakokkal, a főpárkánnyal, az órás attikával szintén átalakult. Belsejében válto-
zatlan maradt a nagyterem, a lépcsőház, a Mária Terézia terem 1751-i látogatásá-
ra készült, márványos királynői hálószoba; a többi lakosztályt azonban az akkori 
idők gyarló ízlésével bútorozták. Az átalakítás, berendezés 5 hónap alatt, bámula-
tos gyorsasággal készült. A királyi család 1867 szeptemberében már kiköltözhetett 
Gödöllőre. Ybl munkája itt nem volt lényeges, a két új kupola vonalai mégis eltér-
nek a hazai provinciálisabb barokktól.”

Ybl Ervin az idézetben közölt 73. számú lábjegyzetében hivatkozásul a Magyar 
Mérnök Egyesület Közlönye II. köt. január–február I. fej. 18–24. o. helyet adja 
meg. Sajnos azonban, mint a könyv tüzetes tanulmányozásából kiderül, szerzői 
vagy szerkesztői tévedés folytán a 73-tól 81-ig tartó lábjegyzetek a szövegbe rossz 
helyre kerültek. Az idézett 73-as a Budapesti Bazilika kupolájának összeomlásáról 
szól. A hivatkozott átépítések egy részére – például a kupolákéra – jóval később 
került sor. A  kupolák és az új udvari oromzat tervei történetesen megvannak a 
Magyar Építészeti Múzeumban, de ezek egyikén sincs aláírás.7 A schönbrunni le-
véltár egyik – 1897-es keltezésű – kerttervén8 valóban van Ybl szignó, ez azonban 
Ybl Miklós aláírásától eltérő. Feltehetően az akkori kastélykapitánynak, lovag Ybl 
Lajosnak a terveket jóváhagyó kézjegye. Ybl Miklós akkor már évek óta nem élt. 
Ybl Miklós gödöllői működésének nincs nyoma.9

Az 1867 tavasztól őszig – április 22-től szeptember 10-ig – tartó gyors átala-
kítást nemcsak az elhanyagoltság, az előző évi hadikórházi használat, hanem ter-
mészetesen az udvar jelenlétével fellépő új funkcionális igények is indokolták. 
A  korábbi főúri, lényegében családi használattól eltérően az ideköltöző királyi 
udvar egyes tagjai mind önálló udvartartással rendelkeztek, s a korábbi gazdag 
funkcionalitás az új igényeknek áldozatul esett. Többek között az ekkor már pro-
vinciális, technikailag elavult színház vagy a virágház kínált olyan tereket, ame-
lyekből lakosztályt, szálláshelyet vagy éppen tároló kamrát lehetett kialakítani. 

6 YBL E. 1956. 47. 
7 MÁTÉ ZS. 1992 – Archív tervek 20; 21; 22; 23. Helyileg utoljára az Országos Műemléki Felügyelőség tervtá-

rában őrizték a gödöllői lajstromozatlan tervek című borítékban: Országos Műemléki Felügyelőség Tervtára 
50988; 50989; 50994; 50995. Bécsi levéltári adatok szerint a tervezők Woreschaur és Schieft habler udvari 
építészek készítették a terveket – DÁVID F. 1989. 22. 

8 OFNER 1897.
9 A pálmaház építését tulajdonítják még sokszor – tévesen – Yblnek. Tervezője Pribék Béla volt. – VARGA K. 

1997. 43. 
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alárendelt funkciót kapott. A  szárny közepén az udvari gyógyszertár és később 
az udvari orvos kapott helyet, arrébb a csendőrség és raktárak. Valamivel később 
az emeleten kisebb átalakítás is történt. Grassalkovich zenészeinek középfolyosóra 
fűzött kis szobáit megszüntették, s az oldalfolyosót a lépcsőházig következetesen 
végigvezették. 

Legfontosabb belső átalakításon természetesen a központi díszteremtől jobbra 
és balra eső lakosztályok mentek át. Balra Ferenc József szobái, jobbra Erzsébet 
királynéi helyezkedtek el. A királyné lényegesen több területet foglalt el, mint az 
uralkodó. Ferenc József az udvar északi szárnyán nyíló „királylépcsőn” jutott fel a 
szobáihoz, a komornyik szobáján át a toalett szobába, innen a hálószobába, majd 
a dolgozószobájába. A dolgozószoba és a díszterem között volt őfelsége fogadószo-
bája. A gyors rendbetétel alatt nem tudtak sort keríteni az igazi belső csinosításra. 
A termek egyszerű, halvány vagy szürke kárpitozásúak voltak.19 A termeket azon-
ban pár év múlva a bécsi császári pompának megfelelően az úgynevezett második 
rokokó stílusában dekorálták: 
vörös selyem falikárpit, fehér-
arany lambéria uralta a császári 
szobákat.20 A  királyi lakosztály 
franciaerkély ajtói – amelyek 
közül a fogadószoba ajtaja az 
1867 telén készült fényképen 
fi gyelhető meg, a többit pedig 
a falkutatás azonosította – a 
lakosztály hetvenes évek köze-
pén történt belső felújításáig 
megmaradtak, akkor azonban a 
parapeteket felfalazták.  

A díszterem új, barokk stílusú csillárokat kapott, az eredeti, a Pacassi féle roko-
kó enteriőr kiképzés azonban változatlan maradt. A díszterem födémét, mint az 
1885-ben elvégzett födémcseréről adott jelentésből tudjuk, 1867-ben néhány fage-
rendával megerősítették. Mindenesetre a stukkók ma is pontosan megegyeznek a 
királyi átvételt megelőző fényképsorozaton látható rajzolattal és plasztikával.21 

A fő épületszárny déli termeiben, egészen az 1751-ben Mária Terézia részére 
kialakított hálószobáig, Erzsébet királyné lakosztálya helyezkedett el. A díszterem-
ből nyílt a királyné szalonja, innen az írószoba. Erzsébetnek, aki Schönbrunn első 
fürdőszobáját építtette, itt Gödöllőn az írószoba függönnyel elválasztott részében 
rendeztek be fürdőszobát.22 A sarokterem volt a toalettszoba, ami átvezetett az Er-

19 Vasárnapi Újság, 1868 jan. 30.; DÁVID F. 1988. Adattár 29–30. 
20 RIPKA F. 1896. Az egyes termek dekorációját és bútorzatát részletesen ismerteti.
21 MÁTÉ ZS. 1992. Archív képek 9. Az eredeti, Pacassi-féle díszterem-rajzokon a mennyezet díszítésére nincs 

utalás.; KELÉNYI Gy. 1974. 
22 RIPKA F. 1896. 41. 

A kastély díszterme. Fotó: Erdélyi Mór
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Egyébként a kastély helyiségrendszere megmaradt. A feladat nyilvánvalóan nem-
csak az átépítésre vonatkozott. A  főépítésznek meg kellett oldania az udvarhoz 
kapcsolódó személyek és a számtalan funkció elhelyezését. A  tervlapokon ezek 
mind fel vannak tüntetve, azonban ezeknek túlzott jelentőséget nem szabad tulaj-
donítanunk, mert az utólagos ceruzás bejegyzések és a későbbi tervrajzok arról ta-
núskodnak, hogy az alárendelt helyiségek rendeltetése akár évről évre változhatott.

A királyi korszak építkezéseit nem érdemes periódusokra bontanunk, mert ez 
alatt az idő alatt lényegében folyamatos átalakításnak lehetünk tanúi. A főépület 
kiterjedése, szintjeinek száma azonban már nem változik. A nagyobb terjedelmű 
munkák főleg a kastélytól délre eső, kiszolgáló területre esnek.

1867-ben elsőként a kastély felmérése készült el. A  jó állapotban fennma-
radt rajzok kartonpapíron fekete tussal ábrázolják az együttes szintjeit a legfon-
tosabb funkciók német nyelvű feltüntetésével. A  felmérés elsődleges forrás a 
Grassalkovichok által kialakított gazdag funkcionalitás tényleges elrendezésére vo-
natkozóan.17 A felmérés másolatán készítette el Ferdinand Kirschner udvari építész 
és fogalmazó vörös színű átrajzolással és bejegyzésekkel a változtatásokat.18 Sajnos 
az emeletre vonatkozó rajzok nem maradtak fenn, de itt jelentősebb átalakítás nem 
is történt, az udvar elhelyezkedéséről pedig a következő, 1867–1868 körül készített, 
már építési munkákat nem jelölő rajzsorozatról tájékozódhatunk.

Az átépítések legerősebben a déli hossz-szárnyat érintették. Itt, a szárny végé-
ben, mindhárom szintet átfogva helyezkedett el a hercegi színház. A főúri kasté-
lyok színházainak kulturális és társasági szerepköre ekkorra már letűnt. Helyüket 
hamarosan Magyarországon is átveszik a bécsi építészek által tervezett városi 
színházak. Az  uralkodó család pedig az udvari köröknek fenntartotta a bécsi 
Burgteathert. Az ötven éve használaton kívül álló, technikailag elavult, árván po-
rosodó kastélyszínházra senki sem tartott igényt. Újra behúzták a herceg által el-
bontatott födémeket, a déli oldalon folyosót építettek. A  szárny hosszában futó 
folyosó oldalfalának alapozása a festett barokk sörpince terét durván keresztülvág-
ta – a sörpincét ezzel a méltó használatból bő száz évre ki is zárta. Az átépítéssel 15 
szoba jött létre, amelyet az udvari szolgálatban álló személyek részére alakítottak ki. 
Az alsó szinten a kocsisok és lovászok kaptak helyet. A mezzanin az udvari hivatal-
nokoké volt, a szárny végében kapott szobát dr. Wiederhoff er tanár és udvari orvos. 
De a következő évben már az udvari számvevőt találjuk ezen a helyen. Az emele-
ten, az egykori Migazzi érseki szobában madame Feifalik, Erzsébet királyné méltán 
fontos fodrásznője lakott. A  valamikor díszes barokk festésű szobát több részre 
osztva fehér meszeléssel látták el. Ugyancsak fehér meszelés takarta le a színház 
pompeji stílusban illuzionista módon festett oszloprendjét is, amelyek rajzolatát a 
födémek és válaszfalak egyébként is számtalan darabra tagolták.

A szemben lévő, Muzsikus szárnyban átépítések nem történtek, de az igényes 
római fürdő és a hatalmas boltozatsorból álló virágház eredeti szerepét elvesztve 

17 STAATSARCHIV – III. boríték 8-9-10.
18 STAATSARCHIV – II. boríték 1.; III. boríték 6. és 11.
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képest a királyné további kényelmét szolgálva ekkor kiegészítették a veranda déli 
kijáratától induló fedett folyosóval, az úgynevezett Wandelbahnnal.27 A verandával 
egységes stílusban megépített faszerkezetű folyosó a Gizella-szárny előtt vezetett 
végig. A sarkon derékszögben irányt váltva a Rudolf-szárnnyal párhuzamosan fu-
tott, és így érte el a Lovarda folyosója elé már korábban odaépített, az istálló elé is 
beforduló tornácot vagy zárt folyosót. Ennek a folyosónak bejárata nyílt a Rudolf-
szárny alsó szintjére, a másik végén pedig lépcső vezetett az akkor még mélyszinten 
lévő lovarda folyosóba. A Wandelbahnnak volt egy udvari keresztszárnya is, amely 
a Rudolf-szárnyat a két istálló közép-
ső, közös bejáratát kötötte össze. En-
nek a keresztszárnynak a közepén kis 
fi lagóriába foglalták azt a híressé vált 
barokk lószobrot, amely a hagyomány 
szerint Grassalkovich kedvenc lovát, a 
Schimmelt, Fakót ábrázolta, akiről az 
udvar a Schimmelhof nevet kapta.28  

A királyi lakosztályokat 1874-től 
gázzal világították, 1898-tól villannyal, 
de Erzsébet királyné írószobájába már 
1893-ban bevezették a villanyt. 1902-ből 
már az egész kastélyra, mellékszárnyak-
ra és istállókra is kiterjedő víz-, gáz-, elektromos- és jelzővezeték terve is fennma-
radt.29

Ferenc József fogadószobájából a kert felé eső traktusban nyílt a királyi család 
egyszerű, polgáriasan berendezett ebédlője, ahol a család általában szűk körben 
étkezett. A rokokó faburkolatú kis szoba egyetlen dísze Mária Teréziát és népes 
családját ábrázoló olajfestmény volt.

A királyi gyermekek – Rudolf és Gizella – az első keresztszárnyban kaptak szo-
bát. A  trónörökös külön fogadószobát is, de a szalonjuk közös volt.30 Pár évvel 
később Rudolfnak a volt színházi szárny emeletén rendeztek be lakosztályt.

1871-ben került sor a régi Orangerie átépítésére. A régi faszerkezetű homlok-
zatot31 az Oetl vasgyár öntöttvas-üveg szerkezetű, klasszicista stílusú homlokza-
tával cserélték le, a tömeget a fémlemez borítású kupolával zárták le. A másik, a 
díszkerthez közelebb eső kupola már korábban is megvolt, de természetesen az 

27 STAATSARCHIV – HHStA, OMeA 1869. Rubr. 99. No 2. 8.: Ferenc József kívánsága, hogy létesítsenek 
összekötő folyosót a verandától a lovardáig. 1869. okt. 16. Közli DÁVID F. 1989. Adattár 33. 

28 MÁTÉ ZS. 1992. Archív tervek 15. K. Schloss Gödöllő. Eben – Erde. A Wandelbahn legteljesebb rajzát az 
Országos Műemléki Felügyelőség Gödöllői lajstromozatlan tervek című borítékban egy 1900 körül készült 
kastély alaprajzon láthatjuk. 

29 MÁTÉ ZS. 1989. 59–60. 
30 DÁVID F. 1992. Az összes helyiség használatát rajzon is bemutatja.
31 Ábrázolását lásd: Th omas Ender: A gödöllői park a kastély felé. Akvarell, a Szépművészeti Múzeum tulajdo-

na, K. 2002.1; kiállítva a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállításán.

A Schimmelhof. Fotó: Erdélyi Mór
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zsébet által szintén hálószobának használt Mária Terézia szobába. Erzsébet ter-
meinek dekorációja már nem követte a bécsi császári protokoll előírásait. Termeit 
kedvenc ibolyaszínében szőtt mintás selyemkárpit borította, a császár szobáihoz 
hasonlóan fehér-arany ajtókkal, faborításokkal. Az ibolyaszínt azután az 1876-os 
általános belső felújítás alkalmával a királyi szobákkal megegyezően vörösre cse-
rélték.23 Még a következő évben, 1868-ban megépült a lakosztályhoz két lépcső, 
amelyen a királyné a nyilvánosságot elkerülve juthatott a földszintre. A szalonból 
tapétaajtón át, faragott falépcsőn lehetett a kapualj közelében a földszintre jutni.24 
A Mária Terézia szoba mögött pedig öntöttvas csigalépcső vezetett a királyné föld-
szinti szalonjaiba nyíló kis szobába. A szalon előbb kettő, majd a hozzájuk csatolt 
újabb teremmel három boltozott terme feltehetőleg ekkor csak gyors rendbeho-
zatalon ment át, ibolyaszínű kárpitot kapott, amint ezt a Vasárnapi Újság 1868 ja-
nuári számából25 megtudjuk, s talán 
a hetvenes évek közepén, amikor a 
lakosztályok általános belső felújí-
tására került sor, díszítették a bolto-
zatokat a fi nom vonalú, allegorikus 
papírmasé stukkókkal. Az  első át-
alakítási tervekre csak ceruzával van 
befi rkálva a szalonok előtti Erzsé-
bet-veranda kontúrja, azonban még 
ugyanebben az évben elkészültek a 
veranda Kirschner aláírásával jegy-
zett tervei.26 A csigalépcsős szoba és a 
szalonok üvegezett ajtóval nyíltak az 
ekkor még földszintes verandára.  

Az Erzsébet-veranda első formájában közel nyolcvan négyzetméter alapte-
rületű földszintes, fedett, svájci típusú díszes faépítmény volt, amely húsz méter 
hosszban húzódott az Erzsébet-szárny homlokzatához ragasztva. A veranda rácsos, 
faragott faszerkezetű kerti homlokzatából 3 db két-három fokos lépcső vezetett a 
kertbe. 7 íves homlokzati és 2 oldalnyílása volt. A párkányát és a középső oromza-
tát barokkos fémvázák díszítették. Közepén, a kastély falába mélyített edikulában 
a terv szerint Vénusz szobor állt. Erzsébet szenvedélyes lovas volt, s nem utolsó 
sorban a kitűnő lovaglási lehetőségek – az erdők közelsége, a fi nom homokos talaj 
és a kastély nagyméretű fedett lovardája – miatt kötődött oly szorosan Gödöllőhöz. 
A verandán keresztül a kastély forgalmasabb tereit elkerülve könnyen juthatott az 
istállókhoz és a lovardához. A  veranda 1869-ben épült meg. Az  eredeti tervhez 

23 E. Z.: Gödöllő. Vasárnapi Újság, 1898. 780.; DÁVID F. 1988. Adattár 35. 
24 Ez a lépcső 1996-ban visszaállításra került, a csigalépcső tervei készen vannak.
25 Vasárnapi Újság, 1868. jan. 30.; DÁVID F. 1988. Adattár 30. 
26 Országos Műemléki Felügyelőség Tervtára 50985. A Gödöllői lajstromozatlan tervek című borítékban.

Az Erzsébet-veranda. Fotó: Erdélyi Mór
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innen közvetlen bejárás nyílt a pódiumra. Az  udvaron tekergő fedett folyosó, a 
Wandelbahn mellett most újabb kényelmet jelentett Erzsébet számára, hogy a 
kastély csatlakozó szárnyának emeletéről indulva lépcső épült, amelyen a király-
né anélkül juthatott a fűtött lovarda folyosójára, majd a pódiumra vagy az istálló 
nyeregkamrájába, hogy ki kellett volna lépnie a szabadba.

A lovardával együtt az istállók is megújultak. A királyi hátasoknak szolgáló lóál-
lások öntöttvas elválasztókat kaptak, a királyné lovainak a barokk istállóban díszes, 
tolóajtós öntöttvas boxokat alakítottak ki. A bécsi R. Ph. Waagner öntöde szállí-
totta a berendezést. Az istállóból a lovardába korábban levezető folyosó lejtését az 
emelt szintű lovarda térhez alkalmazkodóan felvezetőre alakították át. A folyosót 
fi nom klasszicizáló öntöttvas-oszlopos üveghomlokzattal látták el.

A sörház és kocsiszín kezdetleges „L” alakú építményét nagyvonalúan, zártud-
varos körülépítéssel kiegészítették. Az istálló felé nyíló szárnyat továbbra is a ko-
csiszínek foglalták el, míg a párhuzamosan kialakított távolabbi szárnyban épült 
meg a királyi fogatos lovak istállója. A déli, emeletesre kialakított lezáró szárny az 
istállók és fogatok személyzetének, a főlovásznak és a lovászoknak, az abrakmes-
ternek a szobáit foglalta magába.

Időben ekkor kerülhetett sor – valószínűleg szintén Supp Ferenc tervei alapján 
– a konyhaszárnyra merőlegesen álló emeletes főudvarmesteri épület megépítésére 
is. A főépületből már előbb, 1870-ben kitelepítették a konyhákat, s a gesztenyesor 
mentén húzódó volt marhaistállót építették át konyhának36. A konyhaszárny épí-
tészetileg jelentéktelen építmény volt, és funkcionálisan sem volt szerencsés, mivel 
a feljegyzések szerint a nagy távolság miatt a királyi asztalra az ebéd szinte mindig 
hidegen került. 

Korábban a díszterem kapcsán szóltunk arról, hogy annak a födémét 1867-ben 
fagerendákkal megerősítették. Azonban ez a megoldás nem bizonyult tartósnak, 
és később a kupolák átépítésével együtt szükségessé vált a teljes födémcsere. 1884. 
május 12-én Supp Ferenc kastélykapitány jelentette a Főudvarmesteri Hivatalnak, 
hogy a nagyterem és a lépcsőház mennyezetének tartógerendái, valamint a két ku-
pola fedélszék anyaga málladozik. Ezeket a jövő évben helyre kell állítani.37 Supp 
azt is jelezte, hogy a Főudvarmesteri Hivataltól kér tervezőket, mert a terveket még 
ez évben el kell készíteni, de az itteni hivatalnokok képessége és szaktudása ehhez 
nem elegendő. A levél hátoldalán a főudvarmesteri hivatal válaszának fogalmazvá-
nya olvasható, mely szerint utasítják Woreschaur és Schieft habler építészeket, hogy 
haladéktalanul vegyék fel a szolgálatot. Végül is ennek a két, egyébként névtelen 
építésznek a tervei szerint épültek át a kupolák és az udvari oromzat, valamint a 
díszterem és a lépcsőház födéme is. A tervek egy része – jelzés, aláírás és keltezés 
nélkül – az Országos Műemléki Felügyelőség tervtárában fennmaradt.38 A kastély 

36 STAATSARCHIV – HHStA, OMeA 1884. Rubr. 99. N.2./3. Közli DÁVID F. 1989. Adattár 31. 
37 STAATSARCHIV – HHStA, OMeA 1884. Rubr. 99. B.2.-178. Közli DÁVID F. 1989. Adattár 19–26. 
38 MÁTÉ ZS. 1992. Archív tervek 20; 21; 22; 23. (Országos Műemléki Felügyelőség Tervtára 50988; 50989; 

50994; 50995. Gödöllői lajstromozatlan tervek című borítékban.) 
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átépítéssel együtt ezt is új fémlemez fedéssel látták el. Korszerűsítették a narancs-
ház fűtőrendszerét is.32

1873-ban a templombelsőt felújították. Az  oratóriumban térdeplőt és ülőhe-
lyeket helyeztek el. A felségek az oratóriumból, üvegezett ablakokon a templomba 
betekintve vehettek részt a szentmisén. A templom csillárjai 1895-ből valók.33 

1875-ben meghalt Prágában a lemondatott V. Ferdinánd, s a hatalmas Habs-
burg-vagyon Ferenc Józsefre szállt. Ez az időszak éppen egybeesett azzal az osztrák 
gazdasági fellendüléssel, amelyet elemzők az 1873-as – egyébként defi cites – bécsi 
világkiállítás kedvező hatásához kapcsolnak. A császár, aki 1866-ban még takaré-
kosságra intette a nejét, most nagyobb összegű ajándékkal tudott kedveskedni neki.

Erzsébet számára ekkor a legfontosabb időtöltést és a társasági kapcsolatokat a 
lovaglás jelentette. Elismert és híres lovas volt. Gödöllőn falkavadászatokat, lovas-
versenyeket rendezett, a lovardában magasiskolát lovagolt és sokszor bizonyította 
nem mindennapi lovas tudását. A számára oly kedves Gödöllőn most végre el tud-
ta érni az istállók és a lovarda megújítását.

 1879. június 1-jén a Vasárnapi Újság34 Építkezések a gödöllői királyi lakban 
címmel tudósít a folyó munkálatokról: „Gödöllőn ez évben a királyi lak nagyobbí-
tására tetemes építkezések történnek, nevezetesen udvari melléképületek, nagy is-
tállók, cselédek és kocsisok lakása, kocsiszínek. Mindezek az őszi vadászatok idejére 
fognak elkészülni.” A  terveket Supp 
Ferenc kastélykapitány jegyezte.35  

A földbe süllyesztett barokk lovar-
da falaira épült az új, modern lovarda. 
A  falakat jelentősen megmagasítot-
ták, a tetőt megemelték. A  régi épü-
letről külső képünk nincsen. Az  új 
épülettömeg elegáns, klasszicizáló 
homlokzatot kapott. Az  alsó szintre 
került a kazánház. A padlót az udvar 
szintjével azonos szintre feltöltötték. 
A  feltöltésbe beépítették a légfűtés 
csatornáit, először gázvilágítást ve-
zettek be, amit azután villanyvilágításra cseréltek. Az oszlopokon álló karzat most 
már alig egy méterre kiemelkedő pódiummá alakult, amelyen vörös bársony kárpi-
tozású székeket helyeztek el. A lovaglótérben a királynénak szabályos, kerek cirku-
szi porondot alakítottak ki. A Schimmelhof felé eső oldalfolyosót kétszintesítették, 

32 STAATSARCHIV – HHStA, OMeA 1871. Rubr. 99. B. 2.-178. Közli DÁVID F. 1989. Adattár 34.; MÁTÉ ZS. 
1989. 119., 123–125.; DÁVID F. 1988. II. 26. után: Jegyzék 7. 

33 RIPKA F. 1896. 47. 
34 DÁVID F. 1988. Idézi: Adattár 35. 
35 Lovarda: STAATSARCHIV II. boríték 2.; 14.; Máté ZS. 1992. Archív tervek 39.; Istállók: STAATSARCHIV 

II. boríték 6-9.; Sörház-kocsiszín: MÁTÉ ZS. 1992. 38.; FRANKÓ Á. 1990.

Az új, modern lovarda. Fotó: Erdélyi Mór
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óvatossággal bontottuk el, így az új mű minden károsodás nélkül került napvilágra.
Végül a főlépcsőházban elkészült a gázvilágítás is.
Az alulírott végül tisztelettel beszámol arról, hogy a mai napon Őfelsége a kupolá-

kat az udvar felől megtekinteni kegyeskedett, s a munkálatokról kedvezően nyilatkozott.

Gödöllő, 1885. szeptember 17.
 

Supp Ferenc k. k. kormánytanácsos, várkapitány”

Tehát a két oldalsó balusztrád beépítésével, az óra körüli architektúra erősebb 
hangsúlyozásával, a főhomlokzat tört timpanonját idéző lezárással az udvari kö-
zépső oromzat is ekkor kapta a mai képét.

Ezután, jóllehet az udvar soron következő gödöllői tartózkodásai egyes helyi-
ségek rendeltetésében változást hoztak, jelentős átalakításra már nem került sor. 
Pusztán Erzsébet verandáját építették át úgy 1893-ban, hogy a tető helyett emeleti 
teraszt alakítottak ki, amelyre a királyné közvetlenül a lakosztályából kiléphetett. 
Erre azért volt szükség, hogy az idősödő Erzsébetet, akit ekkor már gyakran gyö-
tört az isiász, a lépcsőzéstől megkíméljék.40 Amikor a genfi  anarchista gyilkosság 
után Mária Valéria kapta meg Erzsébet szobáit, a verandát le is bontották. A királyi 
korszakból fennmaradt utolsó, bemutatásra szánt alaprajzi lapon41 már nincs meg 
a veranda, csak egy kisméretű földszinti terasz rajza látszik halványan. Eltűnt a lo-
vardához vezető fedett folyosó, bár még 1926-ban is olvasunk a lefedéséről, akkor 
már csak az istálló és a Rudolf szárny közötti szakasz lehetett meg.42 

VÁLTOZÁSOK 1918–1919-BEN

A forradalmi évek eseménytörténetére itt nem térünk ki, azok más munkákból 
jól megismerhetők.43 Sokféle funkcionális elképzelés volt, a kastély építészeti álla-
potára vonatkozóan azonban csak annyi érdemlegeset tudunk megemlíteni, hogy 
az őszirózsás forradalom idején az oromzatról a kétfejű sasos címert leverték.44 
A kommün alatt a pénzügyi népbiztos utasítást adott a kastélybeli értékek elszállí-
tására. Stromfeld Aurél vezérkari főnök itt rendezte be a főhadiszállását. Az 1919 
augusztusában betörő román csapatok a kastély és a templom még megmaradt 
értékeit fosztogatták.

40 RIPKA F. 1896. 41. 
41 STAATSARCHIV – III. boríték 12.
42 DÁVID F. 1991/3 – 42. és helyszínrajz: 14. 
43 Pl. VARGA K. 1997. 44–46.; 112–116.; VARGA K. 2000. 200–205. 
44 Éljen a Magyar Nemzeti Tanács! Gödöllő és Vidéke, 1918. nov. 3. 1. 
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mai megjelenése szempontjából rendkívüli súllyal bíró munkálatok legpontosabb 
képét Supp Ferenc 1885. szeptember 17-én kelt jelentése nyújtja. Az átalakítás je-
lentősége megérdemli, hogy a várkapitány feliratát szó szerint közöljük:39

„Alulírott tisztelettel jelenti a Gödöllői Királyi Kastély középső traktusa mennye-
zeteinek és két kupolájának felújításáról: Hogy a kupolákat oly módon rekonstru-
álhassuk, hogy az eső a nagytermet és a hozzákapcsolódó királyi lakosztályokat ne 
károsítsa, a középtraktust a főpárkányig tartó erős állványzattal vettük körül, s erre 
12,5 m magas ideiglenes tetőt építettünk, melyet papírlemezzel fedtünk be. 

Amint ez a munka elkészült, elkezdtük a kupolák, valamint a lépcsőház és a nagy-
terem csapos gerendáinak bontását. Bontás közben valamennyi faanyag korhadtnak 
bizonyult azoknak a gerendáknak kivételével, amelyeket 1867-ben húztak be. Csak 
ezek voltak újra felhasználhatók.

A mennyezetek bontásánál kiderült, hogy az előtér fölötti zeneszoba boltozata 
oly erősen megsüllyedt, s oly repedései vannak, hogy lebontásra kell, hogy kerüljön, s 
helyette csapos gerenda födémet kell építeni.

A továbbiakban kiderült, hogy a főlépcsőház 6,10 m széles fülkéinek áthidaló bol-
tozata csupán 30 cm vastag. Annak idején föléjük 63 cm magas gerendákat építettek, 
azért, hogy ezek hordozzák a súlyos párkányfalazatot és a kupola tetőszerkezetének 
egy részét. Miután ezek a gerendák jórészt tönkrementek, s a párkányfalazat is több 
helyütt meghajlott, a falazatot lebontottuk, a gerendákat eltávolítottuk s helyette erő-
sebb boltívet építettünk.

Hogy a nagyterem 11,70 m fesztávú mennyezetét a tetőszéktől függetleníthessük, 
s hogy ne kelljen túl vastag csapos gerendákat vagy tartógerendákat alkalmaznunk, 
négy hegesztett vasgerendát helyeztünk el, melyek közé 23 cm vastag csapos gerendák 
kerültek. A födémet felülről feltöltéssel és téglapadlóval borítottuk.

A mennyezet stukkódísze gipszvakolatból készült a régi díszítés pontos rajzát követve.
A korábbinál vastagabb mennyezetkonstrukció miatt a nagyterem belmagassága 

17 centiméterrel csökkent. A jelenlegi belmagasság 9,33 méter.
A lépcsőház mennyezete 26 cm vastag csapos gerendákból készült, egyébként 

ugyanúgy, mint a nagyterem mennyezete. Különbség, hogy ott a stukkódíszre valódi 
arany került, s az alapot fehérre festettük, itt pedig a díszítést csupán színeztük.

A két kupola és az udvari oromzat olyan tervvázlat alapján készült, amelyet Őfel-
sége hagyott jóvá. A kupolákon látható bádogos munka anyaga rezezett horganyle-
mez, a fedés lilás és fekete palából készült.

Az új kupolák a toronygomb nélkül 50 centiméterrel alacsonyabbak a régieknél, 
azzal együtt viszont 15 centiméterrel magasabbak.

A főpárkányt az elülső oromzat mellett kő balusztráddal díszítettük, a sarkokra 
vázák kerültek horganyból, ezek kőszínű festést kaptak.

A kupolák megépítését követően az ideiglenes tetőt és az állványt a legnagyobb 

39 STAATSARCIV – HHStA, OMeA 1884. Rubr. 99. B.7.-384. Közli DÁVID F. 1989. 24–25. (Dávid Ferenc fordítása.)
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Rudolf-szárnyban, Ferdinánd toszkánai nagyhercegé a földszinten a volt virág-
házban. A  Horthy-korszakban a rendeltetés „bentlakásos irodaépületté” válto-
zott, mert a kormányzóval együtt időlegesen a hivatalai is kiköltöztek Gödöllőre. 
A főépületet és az összes kapcsolódó épületet ellepték a tisztek, hivatalnokok iro-
dái és lakásai. 

Ha nagyobb átépítésre nem is került sor a két háború között, kisebb munkák 
azért folytak. 1929-ben a kapualj fakockáit kőburkolatra cserélték, 1930-ban szö-
kőkút és medence épült az épületszárnyak által közrefogott díszudvarban, 1936-
ban felkerült az oromzatra az angyalos koronás címer, 1939 és 1944 között több 
ütemben felújították a külső és a kert felé néző homlokzatokat.

A háború közeledtével napirendre került a biztonságos óvóhelyek kialakítása. 
Ezek a munkák 1937-ben kezdődtek el. A kastély pincéit, így a díszudvar alatt 
áthúzódó pincét bizonyos építési beavatkozásokkal légoltalmi óvóhellyé tették 
alkalmassá. A hosszú pinceágat összekötötték a királyné kertjét övező bástyafal-
ban lévő barokk pince kijárati nyílásával. 1944-ben döntöttek a kormányzó és 
közvetlen kísérete számára építendő bombabiztos óvóhely létesítéséről.48 A tech-
nikatörténeti jelentőségű építményt Csonka Pál egyetemi tanár tervezte, aki a 
műtárgyat az akkor ismert haditechnika minden támadásának ellenálló módon 
méretezte. Az  Erzsébet-veranda helyén, a kastélytól mintegy 10 méterre lévő, 
a föld alá 6 méterrel lemélyített padlójú építménybe a kastélyból az Erzsébet-
lakosztályból levezető csigalépcső helyén, padlóból felnyíló – szőnyeggel takart 

– rejtekajtón lehetett lejutni. A  bunkert a terepszintből kiemelkedő, földdel ta-
kart, 1,70 méter vastagságú soványbeton takaróréteg védte a légnyomástól, alat-
ta ugyanilyen vastag és vízszigeteléssel ellátott vasbeton szerkezetet képeztek ki, 
amelynek vastagsága az átszakíthatatlanságot, hatalmas monolitikus tömege a 
légnyomással, rázkódással szembeni teljes ellenállást biztosította. A meglehető-
sen egyszerű alaprajzú építmény két helyiségből állott. 9 székkel és pamlagokkal 
volt berendezve. Ha egy pár fekvőhelyre is gondolunk, legfeljebb 20 fő befoga-
dására volt alkalmas. Feltehetőleg csak rövid tartózkodásra, légiriadók idejére 
szánták. Az óvóhely meglehetősen gyorsan épült. Sorg Antal építési vállalkozó 
ajánlatát augusztus 8-án terjesztették fel jóváhagyásra. Decemberben Csonka 
professzor jelentette, hogy a munka művezetését abba kellett hagynia, mert a tér-
ségben megjelentek az idegen csapatok. A munka addigra lényegében elkészült. 
A kormányzó azonban a bunkert sohasem vette igénybe, mert a németek már 
1944. október 16-án elhurcolták.

Az idegen csapatok megjelenésével az országnak új korszaka kezdődött, és a 
kastély sorsa is 50 évre megpecsételődött.

48 MOL K 24. 11. csomag 300. In: DÁVID F. 1991/3. 73. 
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A KASTÉLY A HORTHY-KORSZAKBAN45
 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1920–1945)

Ezt az időszakot már nem illethetjük építési periódus megjelöléssel, mert a kas-
tély sem terjedelmében, sem megjelenésében nem változott. A Habsburgok trón-
fosztása és a forradalmak elcsitulása után a kastély visszakapta korábbi, 1867 óta 
fennálló közjogi státuszát, hogy tudniillik a „Szentkorona birtoka,” „…a nemzet 
által a mindenkori államfő rendelkezésére bocsátott (…) célvagyon,” s ennek ér-
telmében Horthy Miklós kormányzó használta családjával és hivatalaival éven-
ként hosszabb-rövidebb időszakokban.

Az egyes épületrészeket most más néven nevezik, mint a korábbi időben. 
A  díszudvari baloldali – Erzsébet-szárny – most Valéria-szárny Valéria lépcső-
vel, a Rudolf-szárny Koronaherceg-szárny, a szemben lévő, korábban Muzsikus 
szárny a Nopcsa-szárny Erzsébet főudvarmesteréről elnevezve. Az udvarmeste-
ri épület a Tiszti épület nevet kapja. A  barokk- és márványistállót együttesen 
öreg istállóként, a Sörház-kocsiszín épületben lévő fogatos istállót új istálló-
ként emlegetik, a Sörház pedig a benne lévő új funkcióról elnevezve időnként 
Távirdaépületként szerepel.

A levéltári adatok javítási, karbantartási munkákról tudósítanak és a kastély 
használati beosztásáról. A fő szárny első emeleti helyiségeinek rajza és beosztá-
sa – talán biztonsági okból – nem került a többi rajz közé. A szájhagyományból 
úgy tudjuk, hogy a kormányzó és felesége a királyi és királynéi lakosztályt lakás-
ként nem használta. Állandó lakása az udvari keresztszárnyban, a Gizella-szárny 
sarkán lévő kertre néző szobákban volt. Egy belső munkákat felsoroló, 1942-ből 
való feljegyzés46 fogadószobaként említi Erzsébet írószobáját – erről fénykép is 
maradt47 –, hálóteremként a toalettszobáját. Szárnysegédi terem Ferenc József 
fogadószobája, dolgozója pedig a kormányzó dolgozószobája. A király hálószo-
bájának új rendeltetését nem tudjuk, de a fenti feljegyzésből kiderül, hogy innen 
átjárás volt egy fürdőszobába. A fennmaradt fényképek már fehér falakat mutat-
nak, a feljegyzés papírtapéták eltávolítását írja, és tört fehér meszelést. A császári 
vörös kárpitot tehát valamikor, már korábban eltávolították.

A kastélyra vonatkozóan sommásan megállapítható, hogy a Ferenc József-i 
időszakban nagy szállodaépületre hasonlított, amelyekben csupa királyi lak-
osztály volt királyi szintű szalonokkal – Ferenc Józsefé és Erzsébet királynéé 
a díszteremhez kapcsolódóan, Lipót főhercegé az oratórium mellett, Gizella és 
Valéria főhercegnőké a baloldali keresztszárnyban, a trónörökösé a róla elnevezett 

45 DÁVID F. 1991/3 – tervek, leírások az Országos Levéltár anyagából.
46 DÁVID F. 1991/3 56–57. 
47 MÁTÉ ZS. 1989. 31., a kormányzó dolgozószobája, uo. 32–33. 
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lyák mindig újak és frissek voltak, a két bástyakert útjai, ágyásai azonban az utolsó 
Grassalkovich herceg óta mit sem változtak.53  

Építészetileg viszont a királyi időszakban a kert sokat gazdagodott. Már említet-
tük Erzsébet királyné verandáját és teraszát, a verandától az istállókig és a lovardáig 
kígyózó fedett járdát, a Wandelbahnt, amelyeket növénnyel gazdagon befuttattak. 
1870 körül, az Orangerie megújításával közel egy időben Pribék Béla terve szerint 
megépült az öntöttvas-üveg homlokzatú, klasszicista stílusú Pálmaház a kastély-
tól délre fekvő majorság mellett.54 A Pálmaház 1895-ben jobbról és balról egy-egy 
új növényházzal egészül ki,55 melyeknek acélszerkezetét a Schlick vasgyár szállítja. 
Az Orangerie-ben dézsákban nevelt narancsfákkal a díszudvari épületszárnyak ol-
dalhomlokzatait díszítik. A gesztenyesorral párhuzamosan hajtatóház épül,56 a ma-
jorságot pedig, amelyet Réservé-kertnek említenek, keletről egy kertészlak zárja le. 
A kertben öntözővezetékek épültek ki. A kertet távolról hozott különleges fákkal 
gazdagították. Ültettek páfrányfenyőt, mammutfenyőt, tulipánfát, vörös tölgyet és 
sok értékes egzótát, melyek közül néhány még ma is dísze a kertnek. A kastélypark 
a közönségnek és látogatóknak nyitva állt, csak a királyi család gödöllői tartózko-
dásai alatt zárták be az idegenek elől.

A díszkertben a Királydombon áll a magyar királyok és vezérek portréinak ga-
lériáját befogadó pavilon, és az ennek szinte tükörképeként elhelyezett Lövőház.57 
A gesztenyesor végében felállítják azt a kerti pavilont, amelyet az 1885-i országos 
kiállítás alkalmával a Neuschloss vállalat ajándékozott a királynak.58  

Az Orangerie előtt tekepálya épült, a kertészet mellett teniszpályát létesítettek.59

Az Alsópark a királyi időszakban vesztett fontosságából, de a fácánost és a va-
dasparkot megfelelően gondozták. A két hattyús tó60 már a második herceg óta 
dísze volt az alsókertnek. A herceg 1837-ben hívta meg Novák Dánielt, hogy tóvá 
duzzassza fel a Rákos patak vizét. A két tó közül az egyiket Erzsébet királyné egy 
lovas balesete után Ferenc József rendeletére már 1873-ban feltöltették, a másikat 
pedig 1894-ben, mert a királynénak az isiász miatt nem kedvezett a páradús levegő. 

A királyné halála után a Pesti út északi oldalára eső Erzsébet-kert a királyné 
kultuszának kialakulásával a közönség kedvelt pihenőhelye lett. Az uralkodó azon-
ban már ritkábban látogatott Gödöllőre, a kertet ugyan rendben tartották, de már 
korántsem volt annyira központi jelentőségű, mint Sisi idejében.

53 Vö. SOMODY KÁROLY 1843. és OFNER 1897. 
54 VARGA K. 1997. 43. 
55 MÁTÉ ZS. 1992. Archív tervek 28. Helyileg utoljára az Országos Műemléki Felügyelőség Tervtárában őriz-

ték a Gödöllői lajstromozatlan tervek című borítékban.
56 STAATSARCHIV – HHStA, OMeA 1869. Rubr. 99/F. No 1.; idézi: DÁVID F. 1988. Adattár 34.; terv: 

STAATSARCHIV – II. boríték 3.
57 MÁTÉ ZS. 1991. 42. 
58 RIPKA F. 1896. 49–50.; RIPKA F. 1896. 65. 
59 RIPKA F. 1901. 16., idézi M. SZILÁGYI K. 2001. 36. 
60 Keleti Gusztáv Gödöllő c. metszete a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum tulajdonában, közli: FALUDI I. 1998. 

28., térkép: SOMODY KÁROLY 1843.
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A GRASSALKOVICH-KASTÉLY 
KERTJÉNEK TÖRTÉNETE

A királyi korszak kertje

Hosszú mellőzöttség és elhanyagoltság után került a kastélypark a királyi család 
használatába. A kastély és a körülötte fekvő több mint harmincezer holdas birtok a 
kisvárosi, vidéki fekvés ellenére – időről időre – közel ötven éven át Európa egyik 
nagyhatalmának, a több mint negyvenmilliós Osztrák-Magyar Monarchiának a köz-
pontjává vált. I. Ferenc József, a nagy munkabírású császár-király a birodalom ügyeit 
ugyanis akkor is személyesen intézte, ha udvartartásával pihenésre, vagy vadászatok-
ra Gödöllőre érkezett. A koronauradalom pedig kitűnő vadászati lehetőségeket kínált, 
és valóban királyi környezet volt, amelyben a király és a királyné méltóképpen láthat-
ták vendégül Európa koronás főit és a magyar arisztokrácia színe-javát. A korabeli 
leírás szerint a vadban gazdag dombság erdői innen megszakítás nélkül hullámoztak 
a Kárpátok havasáig, ahol Rudolf trónörökös kedvenc vadásztanyája volt. A kastély 
kertje, amely szinte észrevétlenül vezetett át a tájba, az egész királyi időszak alatt meg-
őrizte a herceg Grassalkovich tájhoz igazodó, anglus kertjének regulátlanságát,49 át-
vészelte a tulajdonos változásokat, s mint kertszerkezet fennmaradt. Természetesen 
az udvar igényeihez igazodóan az elhanyagoltságot gyorsan felszámolták. A kert két 
részre oszlott. Az Erzsébet parkot tartósan leválasztotta a Pestre vezető út, amelyet 
hivatalosan állami útként tartottak számon. A Felsőkert és a kastély előtt keletre hú-
zódó Alsókert, amely a Rákos patak völgyét foglalja magába, azonban egybetartozott. 
Az Isaszegre vezető úgynevezett alvégi út – a mai Ady Endre sétány – használatáról 
Gödöllő 1867-ben lemondott.50 Ez az út az udvar kizárólagos használatát szolgálta 
(Hofzufahrt),51 és csak akkor nyitották meg a kocsi forgalomnak, ha a királyi család 
vasúton érkezett. Így a kastélypark egészen a vasútállomásig terjeszkedett.

A király és a királyné részére a kastély főhomlokzata előtti bástyakertekben kü-
lön sétakertet alakítottak ki. A hangulatában szikárabb, kevés virágdíszt tartalmazó 
királyi kert a bejárattól jobbra, az oldottabb, derűsebb, Erzsébet kedvenc virágaival, 
árvácskával és ibolyával dúsan beültetett királynéi kert balra helyezkedett el. „En-
nek az aránylag kis kertnek oly sok szebbnél szebb zuga, hívogató csalitja van, hogy 
alig tudunk megválni tőle.”52 Itt temettette el egy-egy márvány emlékkő alá a ki-
rályné két kedvenc kutyáját, Platot és Shadow-t. A kíváncsi tekintetek elől mindkét 
kertben dús lombozatú növények takarták el a királyi párt. Az árvácskák és az ibo-

49 Szabadon átvéve Dessewff y József Kazinczyhoz írott leveléből. A levél kelte 1815. szept. 24. In: TÖRÖK P. 
1993. 108. 

50 VARGA K. 1997. 93. 
51 OFNER 1897.
52 RIPKA F. 1901. 16. Idézi: M. SZILÁGYI K. 2001. 35. 
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A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP 
ÉS A KORABELI GÖDÖLLŐI SAJTÓ 

A MŰVÉSZTELEP EMLÉKEZŐ 
KIÁLLÍTÁSAI GÖDÖLLŐN

Gödöllő városának és az egykori művészcsoportnak a kapcsolata a művésztelep 
megalakulásának 100. évfordulóján fordulatot hozott, hiszen a város döntően já-
rult hozzá az ünnepségek létrehozásához, lebonyolításához, reklámjához.

Az 1901-ben létrejött művésztelep virágzó időszaka lezárult Körösfői-Kriesch 
Aladár halálával, 1920 után a művészek munkássága már nem volt annyira jelen-
tős, műveik ismertsége csökkent, majd megszűnt. A művészek háttérbe szorultak, 
hosszú időre elfelejtődtek. Ez a folyamat egybeesett az európai szecesszió fogalmá-
nak átértékelésével, hiszen egészen az 1970-es évekig negatív jelzőként funkcionált 
alkotások és művek, csoportosulások mellett. E különleges művészeti stílus újra-
értékelése az európai kutatások hatására lassan az Osztrák Birodalmon belül élt 
népeknél is megkezdődött.

Gödöllőn a II. világháború után szerveződő helytörténeti gyűjtemény egyre 
jelentősebbé vált, majd a Hamvay-kúriában már önálló helyiségekben mutatkoz-
hattak be az összegyűjtött alkotások, köztük a művésztelep gyűjteményi anyaga 
is. Kisebb időszaki tárlatok után lehetővé vált, hogy 1987-ben megjelenjen Gellér 
Katalin – Keserü Katalin könyve a Corvina Kiadó gondozásában.1 A komoly ku-
tatásokon alapuló kötet széleskörű nyilvánossága elősegítette az állandó kiállítás 
sikerét, és megkönnyítette a „gödöllői művésztelep” fogalmának országos szinten 
való újradefi niálását is. A kötetben megjelenő fejezetek kirajzolják a művészet-
történet számára legérdekesebb feldolgozási gócpontokat, ilyen az élet és életfel-
fogás, etika és miszticizmus, művészetek szintézise, szecesszió és szimbolizmus, 
nemzeti művészet.

A  művésztelep megalakulásának 100. évfordulóján 2001-ben Budapesten az 
Iparművészeti Múzeumban (A  művészetek szintézise. Az  otthontól a monumen-
tális terekig) és Gödöllőn a múzeumban (Mese és mítosz), a Gödöllői Galériában 
(A gödöllői szövőműhely) megrendezett három kiállítás méltó emléket állított a mű-
vésztelepnek. A kiállítást és a megjelenő impozáns katalógus-kötetet támogatta a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és 

1 GELLÉR K. – KESERÜ K. 1987 
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A kormányzói időszak kertje
Horthy Miklós mindenben államfői példaképének tekintette Ferenc Józsefet, 

akinek egykor hosszú éveken át szárnysegédje is volt. Mindig pontos mértékkel 
távolmaradt attól, hogy személyét az uralkodóéval egy szinten állónak tüntesse fel. 
Sem a várpalotában, sem a gödöllői kastélyban nem költözött a királyi lakosztályba. 
Rendkívüli fontosságúnak tartotta azonban, hogy a megtépázott ország nemzetkö-
zi megbecsülését az államfői reprezentáció eszközeit is felhasználva visszaszerezze. 
Ilyen eszköznek tekintette a gödöllői kastélyt és az egykori királyi vadászatairól 
és nemes vadállományáról messze földön híres, gyönyörű koronauradalmat. Va-
dászataira előszeretettel hívta külföldi országok királyait, államfőit, az európai és 
ázsiai uralkodóházak tagjait. A kerten az ő idejében nem sokat változtattak, de a fő 
épületszárnyak által közrefogott díszudvarban a kor ízlésének megfelelő, talán túl-
zott méretű, köralakú díszmedencét és szökőkutat alakítottak ki. Távolabb pedig, a 
felsőkert végén úszómedencét és fürdőházat építtettek. A fürdőház közvetlen kör-
nyezetét dézsákban nevelt pálmák és délszaki növények tették mediterrán hangu-
latúvá, visszacsempészve valamit a tengerész múltú kormányzó adriai emlékeiből.61 
A fürdőház és medence a kormányzói család kényelmét szolgálta. Emellett Horthy 
szívesen lovagolt és teniszezett a kastélyparkban.

Az Alsóparkban a kastéllyal szemben álló egykori várkapitányi lak most test-
őrlaktanyaként szolgált. Az Alsópark területe, amelyet korábban már a vasút ket-
tészelt, tovább csökkent. Az egykori fácánosból a húszas évek végén premontrei 
rendház és iskola számára ötven hektár területet hasítottak ki. Az Alsókert adott 
helyet az 1933-ban megtartott, rendkívüli jelentőségű IV. cserkész világtalálko-
zónak, majd pár évvel később a leánycserkészek találkozójának. Ezeknek az ese-
ményeknek, amelyek szintén egy nemzetközileg elfogadott, pozitív országkép 
visszaállítását szolgálták, méltó keretet adott a romantikus szépségű, ősfákkal dí-
szelgő gödöllői kastélypark.

61 FALUDI I. 1998. 75. Színes felvétel 1942-ből a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum tulajdonában. 
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A MONOGRÁFIA SPECIÁLIS NÉZŐPONTJA

A Gödöllő városa által is támogatott kiállítások tanulságait és az azokat megörökí-
tő katalógusokban közzétett eredményeket megismételni szükségtelennek látszik. 
Ezért ebben a tanulmányban csak egy rövid, általános összegzés utal az újabb érté-
kelésekre, a művészekre, azok családtagjainak szerepére. Egy újabb, eddig részlete-
sen nem tárgyalt aspektus kerül most előtérbe: a város és a művésztelep kapcsolata 
a helyi sajtó hírein keresztül. Megpróbálom áttekinteni a kapcsolódási pontokat, 
azonosítani az említett embereket és a művésztelep művészeinek műveit. A  két 
helyi orgánum alkalmas arra, hogy új, eddig nem ismert és nem idézett adatokat 
szolgáltasson számunkra. A művészettörténeti szakirodalom inkább az országos 
orgánumok: főleg a Magyar Iparművészet és a Művészet híreit szokta elemezni. 
Ezek ismertették a külföldi és országos kiállításokban való részvételt, a megbízáso-
kat. Mint speciális szaklapok a művésztelep alkotói által létrehozott művek elemzé-
sére koncentráltak, azokat mutatták be, közülük sokat reprodukáltak is. A Gödöllői 
Hírlap és Gödöllő és Vidéke című hetilapokban megjelent művésztelepre vonatkozó 
írások, hírek teljes bemutatása a célom, ezek kijelölik az ott felbukkanó tények és 
kapcsolatok segítségével a további kutatás irányát is.

A GÖDÖLLŐI HELYSZÍN

„Nem aff éle «államilag» vagy «községileg» dotált letelepedésről van szó. Egészen 
természetes kiválasztásról volt szó” – állítja Nagy Sándor A gödöllői művészekről 
című írásában, amelyet dr. Hovhannesian Eghia közölt az 1933-as Gödöllő a múlt-
ban és most című összeállításában.12 A visszaemlékezésből meg tudhatjuk, hogy a 
19. század 80-as éveiben az első nyaralók egyikeként több nyáron át vendégeske-
dett itt egész családjával Kriesch János műegyetemi tanár, Körösfői-Kriesch Ala-
dár édesapja. Kriesch Aladár ennek köszönhetően ismerhette meg Gödöllőt, és 
amikor családjával alkalmas helyet keresett házvásárlásra, letelepedésre,13 egy 
budai telekvásárlás helyett választotta a gödöllői Erdő utcai házat 1901-ben.14 

A  művésztelep ma is álló épített emlékei Gödöllőn: Körösfői-Kriesch Aladár 
1901-ben vásárolt háza (Körösfői-Kriesch Aladár utca 28.), a szövőiskola épülete 
(Körösfői-Kriesch Aladár utca 47.), és Belmonte Leó családjának (Körösfői-Kriesch 
Aladár utca 34.), illetve Nagy Sándor családjának (Erkel utca 6.) Medgyaszay Ist-
ván által tervezett műteremházai. A Belmonte Leónak tervezett épületet ma átala-

12 HOVHANNESIAN E. 1933. 186. 
13 Gödöllő kiválasztásáról olvashatunk: 

G.. MERVA M. (szerk.) 2005. 93.
14 Uo.
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Gödöllő Város Önkormányzata is.2 A megjelentetett 23 tanulmány tovább tágította 
az értelmezési határokat, sőt megteremtette és kijelölte a további, speciális kutatási 
lehetőségeket is. A kiállítások mellett megrendezett tudományos konferencia címe 
A  művész és a társadalom alternatívái. Művésztelepek Európában a XIX. és XX. 
század fordulóján volt, melynek keretében már tagolni lehetett az előadásokat: 
a telep története, műhelyek és technikák, hazai és nemzetközi kapcsolatok, sőt 
irodalmi kapcsolatok témákban is. A kiállítás és a katalógus sikere egyöntetű volt, 
amelyet a megjelent kritikák is tükröztek.3

A további gödöllői és állami támogatások lehetővé tették, hogy a 100 éves év-
forduló kapcsán a következő években is folytatódjanak a művésztelepre emléke-
ző, újabb kiállítások. 2003-ban Szobrászok a gödöllői művésztelepen 4 és 2004-ben 

„…csak néztem és gyönyörködtem” – Népművészet a gödöllői művésztelepen címmel 
kiállítás nyílt Gödöllőn, amelyekhez kisebb katalógusok is járultak.5 Az újabb kon-
ferencia tanulmányait a múzeum kisebb kötetben adta ki, 18 tanulmányban a kü-
lönféle területek kutatói sokrétűen dolgozták fel a felmerülő problémákat.6

2007-ben a szövőműhely megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelhette a vá-
ros. Szintén három helyszínen mutatkozhatott be az összegyűjtött anyag: A gödöl-
lői szövőműhely 1920-ig a Gödöllői Városi Múzeumban, A gödöllői szőnyeg 1920-tól 
1945-ig a Gödöllői Galériában, a Kortárs gödöllői kárpitok pedig a Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely bemutatótermében. A kiállításokat egy katalógus kísérte, amely 
összegezte az újabb felfedezéseket.7 A kapcsolódó konferencián elhangzott előadá-
sok önálló kötetben való megjelenése követte az eseményeket.8 Ez az újabb 18 ta-
nulmány méltóan zárta a gödöllői művésztelep megalakulásának ünnepi sorozatát, 
miközben természetesen a speciális kiállítások sora sem ért véget. A  Toroczkai 
Wigand Ede9 és Remsey Jenő György10 munkásságát bemutató kiállítások mellett 
született Gellér Katalin tollából egy Nagy Sándor monográfi a,11 és megvalósítot-
tunk egy hasonló, Körösfői-Kriesch Aladár művészetét bemutató kötetet 2013-ban.

2 GELLÉR K. – G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2003 
3 Révész Emese: Az élet egész szigete. A gödöllői művésztelep (1901–1920) változó megítélése. Új Művészet 

2011. 11. 22–24. 
4 NAGY I. 2003
5 LÁBADI K. – NAGY V. (szerk.) 2004 
6 ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2006 
7 ŐRINÉ NAGY C. 2007 
8 ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2009 
9 KESERÜ K. (szerk.) 2008
10 G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. – BENKŐ ZS. (szerk.) 2010 
11 GELLÉR K. 2003
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előtt. Ez fi xebb meghatározás, mintha az évet mondanám, mert ez olyan történeti 
jelentőségű, aminő úgy látszik, minden száz évben éri Gödöllőt. (Még van hetven 
a vízvezetékig és a csatornáig.)” 17 A letelepedett művészek mindennapjaiban fon-
tos szerepet játszik a váci villamos vasút (1911), majd a HÉV (1911) közlekedés. 
Nagyon sok művésztársnak, barátnak írt levélben találkozhatunk útvonal ajánla-
tokkal, menetrendekkel.

A 19. és a 20. század fordulójának meghatározó személyisége a gödöllői állami 
fejlesztéseket nézve Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt. Nem véletlen, 
hogy ő lett Gödöllő első díszpolgára. A vele való ismeretségre Körösfői-Kriesch 
Aladár többször utal Koronghi Lippich Elek kultuszminisztériumi főtanácsos-
hoz írt leveleiben, a gödöllői művésztelep meghatározó intézménye, a gödöllői 
szövőműhely szervezése kapcsán. Ezért is feltételezem, hogy Körösfői-Kriesch 
Aladár letelepedésében – amihez mindenképpen kapcsolható egy művésztelep 
létrehozásának szándéka – szerepet játszott Gödöllő koronauradalmi volta, és 
Körösfői-Kriesch Aladárnak a minisztériumi vezetőkkel ápolt jó kapcsolata. Ter-
mészetesen nem elhanyagolható Gödöllő közelsége a fővároshoz és gyönyörű 
természeti környezete.

Igen fontos szerepet játszott a művésztelep kialakításában Magyar Kázmér. 
Személye kiemelkedő példa arra, hogy az üdülő vendégek milyen komolyan hoz-
zájárultak a községi közélet alakításához. Kiváló lokálpatrióta vált belőle. Magyar 
Kázmér, földműves iskolai tanfelügyelő, kezdetben üdülő vendég, majd az év je-
lentős részét Gödöllőn töltő, agilis személyiség 1905-ben élére állt annak a mozga-
lomnak, amely a nyaralók és a település lakossága közötti jó kapcsolat kialakítása 
érdekében indult. Kezdeményezésére 1905. június 24-én megalakult a Gödöllői 
Jótékony Nőegylet, amelynek a helyi sajtó szerint választmányi tagja volt Körösfői-
Kriesch Aladár felesége 18 is. 1906-ban már találkozhatunk Magyar Kázmér ne-
vével Körösfői-Kriesch Aladár levelezésében annak kapcsán, hogy telket ajánl fel 
a szövőműhely munkájához szükséges festőnövények termesztéséhez.19

Amikor Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben letelepedett Gödöllőn, majd a kö-
vetkező években művésztársai házat vettek vagy béreltek, a helyi lakosságnak talán 
fel sem tűnt az újabb társaság, az újabb nyaralók megjelenése. A felépülő két műte-
remház beleillett a nyaralók építésének sorába. A szövőiskola indulása is szervesen 
kapcsolódott a már itt működő baromfi tenyésztő és méhészeti, illetve a gazdasz-
szonyképző iskola oktatási hirdetéseihez.

Arról, hogy a művészek letelepedése hogyan hatott a gödöllőiekre, Nagy Sándor 
a következőképpen ír visszaemlékezésében: „Iparosaink között vannak még, akik 
emlékeznek arra a nagy szenzációra, amelyet viskónk csodálatos építkezése keltett. 
Először megfúrtak egy kutat, e körül emelték a pincét s e fölé a házat… tető nélkül. 

17 Nagy Sándor: Tallózás gödöllői emlékek közt. GH 1937. dec. 25. 6.
18 A Gödöllői Jótékony Nőegylet. GV 1906. jún. 28. 2-3. és A nőegylet közgyűlése. GV 1909. jún. 20. 3. 
19 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Eleknek. Gödöllő, 1906. febr. 19. OSzK Kézirattár 1927/37. 63. 
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kítva láthatjuk, de még így is felfedezhetünk rajta Medgyaszay István által tervezett 
eredeti részleteket. A  Nagy Sándor-ház a műemlékvédelmi szempontokat is fi -
gyelembe vevő 2001-es felújítás utáni állapotban van ma. A művésztelep épített 
emlékei közé sorolhatjuk az 1929-ben készült Remsey-házat is (Körösfői-Kriesch 
Aladár utca 6.). A gödöllői temetőben nyugszik Körösfői-Kriesch Aladár és felesé-
ge, Remsey Zoltán, Nagy Sándor és felesége, Kriesch Laura, Remsey Jenő és fele-
sége, Frey Vilma.

Gödöllő 1901-ben, amikor Körösfői-Kriesch Aladár megvásárolta itt a házát, 
nyaralóhely 15 volt, amivel természetesen együtt járt a település fejlesztése, szépí-
tése is. Gödöllőn elsősorban budapesti nagypolgárok, polgárok vásároltak vagy 
építettek a kor ízlésének és saját anyagi lehetőségüknek megfelelő nyaralót. Sajnos 
ezekről ma már csak a képes levelezőlapok, illetve levéltárban őrzött tervek adnak 
képet.16 Az 1901-ben induló járdaépítés körüli bonyodalmak hosszú időre megha-
tározták a község társadalmának mindennapjait, olyannyira, hogy 1937-es vissza-
emlékezésében Nagy Sándor a járda elkészültének dátumához köti a művésztelep 
tagjainak letelepedését. „Egyébként elég zajtalan volt a bevonulásunk, pedig csak-
nem egyidőbe esett. Csak Kriesch Aladárék jöttek több évvel előbb, még a kövezés 

15 Lásd bővebben Farkas József tanulmányát.
16 PML Gödöllő Nagyközség Iratai V. 1044.

Az 1929-ben készült Remsey-ház,
ma Körösfői-Kriesch Aladár utca 6.

Nagy Sándor családjának Medgyaszay István 
által tervezett műteremháza, ma Erkel utca 6.

A szövőiskola egykori épülete,
ma Körösfői-Kriesch Aladár utca 47.

Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben vásárolt háza, 
ma Körösfői-Kriesch Aladár utca 28.
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Ez nem minden előzmény nélkül történt: August Pettenkofen 1848–49-ben hadifes-
tőként már megismerte és megszerette Szolnok környékét, a 19. század második felé-
ben ezen a tájon festett osztrák művésztársaival. A század végére megfogalmazódott 
a városban egy művésztelep megvalósításának gondolata. Ennek eredményeképpen 
a minisztérium támogatásával 1902. június 29-én 12 műtermes lakásból álló két új 
épületet adtak át ünnepélyes keretek között. Az  épületek a szolnoki vár helyén, a 
Tisza és a Zagyva összefolyásánál épültek fel, színesítették a város arculatát.23

Hódmezővásárhelyre 1897-ben tért vissza és telepedett le a város szülötte, Tor-
nyai János, a művészeti élet felpezsdítésének szándékával. Festőtársai követték, és 
megkapták a városban a Serház téri volt huszárkaszárnya helyiségeit műteremnek. 
A művészek a városban, a város támogatásával, a város épületeiben dolgozhattak, 
szervesen együttműködtek a településsel, mi több, idővel a Serház téri épület egy-
fajta kulturális központtá alakult. Az 1904-ben meghirdetett ipari és kereskedelmi 
vásár után megindult Vásárhelyen a múzeumi gyűjtés, és a művésztelep alkotóinak 
hatására 1905-ben létrejött a városi múzeum. A városban élő művészek a későbbi-
ekben is irányadóak voltak Hódmezővásárhely kulturális életében.24

A Kecskeméti Művésztelep kialakulását szinte teljes egészében meghatározza a 
századvégi tudatos városrendezés, ami két jeles polgármester, Lestár Péter és Ka-
da Elek nevéhez köthető. Az 1896-ban felavatott Városháza Lechner Ödönnek, a 
magyar szecessziós építészet legnagyobb alakjának egyik főműve. Majd elkészült a 
Komor Marcell – Jakab Dezső páros által tervezett Iparos Otthon (1906–1907) és 
Magyarország egyik legismertebb épülete, a Cifrapalota, Márkus Géza tervei alap-
ján (1902–1903). A művésztelepeknek otthont adó települések közül a legnagyobb, 
Kecskemét városa is csatlakozott a magyar művésztelep alapítási „mozgalomhoz”. 
1909. szeptember 26-án a Kecskeméti Újságban a művészek megjelentették kéré-
süket, amelyet levél formájában korábban Kada Elek polgármesternek címezve, 
Nagybányáról keltezve küldtek el. Igényük „2 vagy 3 műteremház, melyekhez a 
város ad telket, s mi építenénk amortizációs kölcsönre, hogy az egy életre szóló 
otthon legyen. Ezenkívül építendő egy iskolaműterem nyári és téli használatra, egy 
fából épített színféle nyári modellrajzolásra. Építendő továbbá egy közös épület-
ben többre is elosztva 16 kis lakás, melyek közül 6 lenne nagyszoba, kis szoba és 
konyha. A többi csak egy nagyszoba lenne. Minden szobában egy nagy ablak len-
ne, hogy téli munkára alkalmas legyen. Ezért a bennlakók fi zetnének a város által 
kívánt bért. (….) további kívánalmaink anyagiakban: a két vezető részére fejen-
ként 3000 korona évi szubvenció, mely esetről esetre 3 évre lenne megszavazva.” 25 
1910–1912-ben megépült Kecskemét külvárosi részén a művésztelepi épületegyüt-
tes. Hat művészvilla, a festőiskola és a nagy közös műterembérház. A művésztelep 
épületei Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervei alapján készültek el, illeszkedve Kecs-
kemét új városképéhez.

23 ZSOLNAY L. 2007
24 NAGY I. 2007
25 GYERGYÁDESZ L. 2007. 190.
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Ugyanis a lapos tető olybá veendő, mintha nem is volna, vígan beázik, e percben 
is mikor ezt írom. A faburkolatos mennyezet, a viaszolt, mosható pompe-i falak, 
a telekre sarokra állított ház, aztán a nyáron szandálokban, havas télen léceken 
futkározó, hosszúhajú jövevények, akikről úgy hírlik, nem esznek húst, az uraink-
kal nem látjuk őket. (…) Különben akkor éltük mindnyájan művészi életünk leg-
nagyobb lendületét idehaza a már külföldön megszerzett bizonyos sikerek után. 
Minden sikert hozott, amihez fogtunk. A világ elhalmozott, érdemeinken felül is, 
azzal a gyorsan száradó virággal, amit dicsőségnek neveznek. Gödöllő az Erzsébet 
királynéval kapcsolatos világhírnévhez új fogalommá lett, bekerült a művészi meg-
határozások közé, új iskolatípust jelentett s mint egy angol barátom megjegyezte:

– Hol van az a Gödöllő, a világ közepén, hogy annyi művészi lapban szerepeltek?”20

MŰVÉSZTELEPEK 
A KORABELI MAGYARORSZÁGON

Mielőtt a korabeli Gödöllő, a helyi vezetés és a gödöllői művésztelep kapcsolatát 
vizsgálnánk, nézzük át röviden a magyarországi művésztelepek és az őket befoga-
dó települések, városok kapcsolatát!

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter kitüntetett fi gyelmének és 
támogatásának köszönhetően elősegítette Magyarországon, hogy a művésztelepi 
gondolat teret hódítson és evidenciává váljon a köztudatban. Szücs György szerint 
a magyarországi művészet 20. századi történetének specifi kuma, hogy a művészet 
megújulása sokkal inkább köthető a művésztelepek történetéhez, mint a fővárosi 
művészeti élethez.21 A  gödöllői művésztelep – a nagybányai művésztelephez ha-
sonlóan – természetesen minisztériumi támogatással jött létre, a megrendelő mi-
nisztérium közelségére építve, a helyi település elöljáróságának tudta, támogatása 
nélkül. Így érthető, hogy az 1901-et követő években megalakult gödöllői művészte-
lepen a letelepedni szándékozó művészek nem kértek és kaptak telket vagy épületet 
Gödöllő elöljáróságától. Hogyan történt ez a többi telep esetében?

A legkorábbi az 1896-ban megalakult nagybányai művésztelep, ahová először 
nyári gyakorlatra vonultak le a művészek, és szobákat, házakat bérelve dolgoztak a 
gyönyörű természeti környezetben, követve a plein air naturalisztikus, impresszio-
nista elemekkel vegyített művészeti elveit. Később, letelepedve a művészek gyöke-
res változást hoztak Nagybánya életébe.22

1901. április 28-án Szolnokon megalakult a Művészeti Egyesület, amely arra 
volt hivatott, hogy megépíttesse a műteremházakat és irányítsa a művésztelep életét. 

20 Nagy Sándor: Tallózás gödöllői emlékek közt. GH 1937. dec. 25. 6. 
21 SZÜCS GY. 2007 
22 SZÜCS GY. 1996 

354

Gödöllő története II/1. [354]



irányadójaként is ismert múzeumigazgató, Radisics 
Jenő 30 személyének köszönhetően.

A  gödöllői művésztelep meghatározó művésze 
Körösfői-Kriesch Aladár 31  volt, aki a Mintarajzisko-
lában végezte festészeti tanulmányait Székely Berta-
lan tanítványaként, majd külföldi tanulmányutakon 
ismerkedett a kor modern európai művészetével. 
Körösfői-Kriesch Aladár az 1890-es évek elején Ró-
mában találkozott Nagy Sándor 32  festőművésszel. 
Együtt látogatták a későbbi művészi munkásságu-
kat meghatározó nazarénus festő, Szoldatits Ferenc 
műtermét. Majd mindketten részt vettek több euró-
pai tanulmányúton, ami szintén nagy hatással volt 
művészetükre.

Egy művésztelep megalakításának gondolata már 
a 19. század legvégén is felmerült (Körösfői) Kriesch 
Aladárban és barátaiban a költői szépségű erdélyi 
Diódon (ma: Stremt, Románia), ahol orvos barátjuk, 
Boér Jenő kúriájában töltve a nyarat együtt alkot-
tak. A Diódon alkotó baráti társaságra a nazarénus 
mester, az angol preraff aelita mozgalom és a tolsztoji 
eszmék mellett jelentős hatással volt a magyar szár-
mazású fi lozófus, Schmitt Jenő Henrik. Elméletében 
fontosnak tartotta a megismerés, az önmegismerés, 
a tanulás és a tanítás feladatát is. Elveinek jelenlé-
te folyamatosan felfedezhető a gödöllői művészek 
alkotásain. Életcéljuknak a művészet megújítását 
és a műalkotások segítségével az élet megszépítését 
tekintették. A  művésztelep tagjait összekapcsolták 
ezek a szellemi és eszmei gyökerek, amelyek nagyon 
fontosak voltak a művésztelep kialakulása és a ké-

30 Radisics Jenő (1856–1917) művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum igazgatója 1897-tól 1917-ig.
31 Körösfői-Kriesch Aladár (Budapest, 1863 – Budapest, 1920). Kriesch Aladár 1907-ben vette fel a Körösfői 

előnevet. Tanulmányait a Mintarajziskolában végezte Székely Bertalan tanítványaként. Számos külföldi ta-
nulmányútjáról hazatérve, 1893-tól gyakori vendég volt az erdélyi Boér családnál, Tövisen és Diódon. Már 
akkor foglalkozott egy művésztelep megalapításának gondolatával, amelyre csak később került sor. 1901-
ben költözött családjával Gödöllőre, ahol 1903-tól a szövőműhely munkájának megindítása kapcsán alakult 
ki a gödöllői művésztelep. Mindemellett számos állami megbízást is kapott monumentális díszítő feladatok-
ra. Jelentős szerepet töltött be a kor iparművészeti és képzőművészeti életében. Szellemi vezetője, atyja volt 
a gödöllői művésztelepnek haláláig.

32 Nagy Sándor (Németbánya, 1869 – Gödöllő, 1950). Körösfői-Kriesch Aladárral, barátjával és sógorával 
a gödöllői művésztelep meghatározó alakja volt, Gödöllőn maradt, 1920 után a szövőműhelyt irányította. 
A Mintarajziskola növendéke volt Székely Bertalan tanítványaként. Római, majd párizsi tanulmányok után 
telepedett le Veszprémben, majd Körösfői-Kriesch Aladár hívására Gödöllőn. Kiemelkedő monumentális 
művészete, és grafi kai tevékenysége is. 

Nagy Sándor 
(1869–1950)

fotó: Koronghi Lippich Elek

Körösfői-Kriesch Aladár 
(1863–1920)

fotó: Révai Ilka
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1928-ban nyolc taggal megalapították a Szentendrei Festők Társaságát, és a 
következő esztendőben a művészek hozzájutottak a város északi végén fekvő, ős-
parkkal övezett egykori üdülőházakhoz, szanatórium épületekhez, amelyek a mű-
vésztelep szezonális hajlékai lettek. 26

Mint a fentiekben láthattuk, a Magyarországon kialakult művésztelepek job-
bára a település segítségével, elsősorban épületek emelésével, átadásával segítették 
az oda letelepedni kívánó művészeti csoportokat. Ezzel a helyi támogatással a gö-
döllői művésztelep kialakulásánál nem találkozunk. A Gödöllői Hírlap indulásakor, 
első számának bevezető írásában azon sajnálkozott, hogy kevés művész keresi fel 
Gödöllőt. Kriesch Aladár azt válaszolta, hogy őt egyre többen látogatják és műter-
mében élnek egy-két hónapig.27

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP ÁLTALÁNOS 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ISMERTETÉSE

A gödöllői művésztelep a 20. század elején alakult,28 az európai és a magyar művé-
szeti megújulás, ezen belül is a szecesszió művészetének korszakában. Hatással volt 
az alapító művészekre a 19. század festészeti újításainak eredménye, a plein air és az 
impresszionista festészet. Az 1848-ban megalakult angol Preraff aelita Testvériség el-
veit tudatosan és vállaltan követték a gödöllőiek. A középkori művészet hatása, John 
Ruskin nevéhez köthető kézműves hagyomány tisztelete, az ősi technikák gyűjtése 
és újraalkalmazása, a jó minőségű munka dicsérete és az alkotás felett érzett öröm 
tükröződik művészeti és mindennapi életükön egyaránt. William Morrisnak a kéz-
művesség fontosságát hirdető tanai is nagy hatással voltak a gödöllői művészekre.

A század végére jellemző művészeti megújulás szerepet kap a szecesszió művé-
szetében is. Európában és Amerikában 29 számos helyen alakulnak csoportosulások 
John Ruskin és William Morris művészeti elméletét követve, a gyáripari termékek 
ellen, a kézműves, művészi kivitelezések elősegítésére. A  művészeti megújulást a 
legtöbb országban államilag is támogatták, kettős céllal: a művészi-ipar kialakulása 
mellett a kialakult iparművészeti műhelyekben az elszegényedett falvak népének is 
munkát adtak a kezébe, az ősi népi motívumok, az élő népművészet népszerűsítésé-
vel, felhasználásával.

A  magyarországi művészetben is jelen voltak mindezek az elméletek, első-
sorban a gyáripari tömegtermelés ellen szóló iparművészeti fejlődési törekvések 

26 TÓTH A. 2007
27 Gödöllő mint művésztelep. GH 1903. máj. 10. 1-2. 
28 Bővebben: GELLÉR K. – KESERÜ K. 1987. és GELLÉR K. – G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2003 
29 2004-ben Wendy Kaplan vezetésével került bemutatásra az európai és amerikai művésztelepek szerepe az 

Arts and Craft s mozgalomban. KAPLAN, W. (szerk.) 2004
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kísér. A liliom mint a tisztaság jelképe és mint rendkívül dekoratív virág, gyakran 
megjelenik a művésztelep alkotásain. A  képen érzékelhetjük Nagy Sándor szim-
bolikus közléshez való vonzódását. Tolsztoj hatására a művészet céljának keresése 
közben jut el az evangéliumi tanokhoz. Művészetében hangot ad az élet öröm-
teli szépségének, melynek megtalálásában fontos szerepe van a társnak, tetőfoka 
pedig a gyermekben való újjáéledés. 
A gyermekvárás örömét láthatjuk Nagy 
Sándor Szent várakozás (1904)36 című 
képén,  ahol ikonográfi ai párhuzamokat 
fedezhetünk fel az Angyali üdvözlet cí-
met viselő alkotásokkal. A kép az úgy-
nevezett gesso technikával készült, ez 
utal a gödöllői művésztelep egy fontos 
célkitűzésére, amely szerint fel kell ele-
veníteni a középkori technikákat és azt 
a vallásos áhítatot, amely a középkori és 
kora reneszánsz művészek sajátja volt.37

Az élethez hozzátartozó környezet, 
a kert és a táj ábrázolásával is talál-
kozhatunk a művésztelep alkotóinak 
munkáiban. A  közvetlen környezet, a 
lakásbelső szépsége is foglalkoztatta 
a gödöllői művészeket. A  Gödöllőn 
kialakított életvitelükben fontos szere-
pet töltött be az erdei séta és a fürdő-
zés a szentjakabi tóban, melyről több 
művet is készítettek: Frecskay Endre: 
A szentjakabi tó (1907),38 Nagy Sándor: 
Szentjakabi tó (1909 előtt).39 

Reforméletet éltek, ehhez hozzátar-
tozott a rendszeres testedzés, a futás, 
úszás, síelés, a vegetáriánus vagy reform étkezés és az akkori divattól eltérő ruházat 
viselése. Hölgyeknél a fűző nélküli kényelmes, mell alatt szabott reformruha, fér-
fi aknál a rövidnadrág, lábbelinek a maguk készítette saru. Szokatlan látvány volt a 
korabeli Gödöllőn a szakállas, rövidnadrágos művész urak megjelenése, de köze-
lebbről megismerve őket, a gödöllőiek már szívesen barátkoztak velük. Lányaikat 
beíratták a szövőiskolába, részt vettek a művésztelep felolvasó délutánjain, ahol a 
versek, elmélkedések, drámaolvasás mellett nem maradt el a közös zenélés sem. 

36 Nagy Sándor: Szent várakozás. Nagy Sándor-ház, Gödöllő, ltsz. M 655.
37 BÓNA I. 2003
38 Frecskay Endre: A szentjakabi tó, 1907. MNG ltsz. 1907-292.
39 Nagy Sándor: Szentjakabi tó, 1909 előtt. MNG ltsz. 1909-2911.

Frecskay Endre: A szentjakabi tó (1907)

Nagy Sándor: Szent várakozás (1904)
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sőbbi összetartozás és közös alkotás szempontjából is. Eszméiket közvetítették kép-
zőművészeti alkotásaikban, művészetelméleti és pedagógiai írásaikban egyaránt.

Művészeti és életfelfogásukat Körösfői-Kriesch Aladár híres művészeti prog-
ramjában olvashatjuk, amelyet 1909-ben közöl a Magyar Iparművészet 33 című fo-
lyóirat a gödöllői művésztelep csoportos Nemzeti Szalon-beli kiállításuk kapcsán:

„Egy nagy – legnagyobb –  kincset ismerünk, ezt ápoljuk, keressük: az élethez 
való örömöt. Ennek tüzét szítjuk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. 
Egyedüli segítőnk ebben a magunkhoz és másokhoz való szeretet.

Magunkat szeretjük akkor, ha tisztán élünk, ha hallgatunk a bennünk élő meny-
nyei szózatra.

Másokat akkor szeretünk, ha a nagy, közös életfa kis hajtásainak, leveleinek, vi-
rágainak tekintjük magunkat, kik nagy, közös életgyökérből táplálkozunk. Kicsiny 
kis életünk, a nagy örök élet melengető ölében.

Ami azután, eme ujjongó életi öröm nyomán – mindennapi munkálkodásunk 
eredményeképpen – kezeink alól kikerül, – ez a mi művészetünk. Egyéb művészeti 
programot nem ismerünk.”

Festményeiken is megjelenik hitvallásuk, így Körösfői-Kriesch Aladár Ego sum 
via veritas et vita (1903)34 című képén , amelyet első kisfi a elvesztése után készített, 
és ami a művésztelep ars poéticájának is tekinthető. A művésztelep életében a sze-
retet, a családi élet, a gyermekek fogadása és nevelése igen nagy szerepet játszott. 
Nagy Sándor Ave Myriam (Myriam a rózsát elfogadja) (1904)35 című festményén 
 felesége és önmaga jelenik meg, útban a bűnöktől való megtisztulás és a közös 
élet boldogsága felé. Az ártatlanság szimbóluma, a liliom helyébe az asszonyi élet 
kiteljesedésének jelképe, a rózsa lép, amelyet a szeretetet szimbolizáló, lángoló szív 

33 Művészi programm. MI 1909. 1. 1.
34 Körösfői-Kriesch Aladár: Ego sum via veritas et vita, 1903. MNG ltsz. 2485.
35 Nagy Sándor: Ave Myriam (Myriam a rózsát elfogadja), 1904. MNG ltsz. 6524.

Körösfői-Kriesch Aladár: 
Ego sum via veritas et vita (1903)

Nagy Sándor: Ave Myriam 
(1904)
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Kriesch freskói, Toroczkai Wigand Ede és Nagy Sándor üvegfestményei mellett 
gyönyörködhetünk a Sidló Ferenc domborműveiben is.

A gödöllői műhely munkáival jelen volt a magyar és a nemzetközi iparművé-
szeti kiállításokon. A gödöllői művésztelep tagjainak közösen kialakított kiállítási 
enteriőrjeiben a művészek által tervezett bútorok, bőrtárgyak, szobrok 40 mellett 
megtaláljuk a műhely textiltárgyait is, kárpitokat, hímzett, applikált faliképeket és 
díszpárnákat.

A  telep művészeinek munkásságát nincs mód bemutatni, az általuk preferált 
témákat sem lehet a teljesség igényével számba venni. A gödöllői művészek alko-
tásain például gyakran találkozunk a magyar őseredet mondakörének jeleneteivel, 
A csodaszarvas vadászata, a Hunor és Magor jelenetek, Attila lakomája, Az Isten 
kardja több művész alkotásain szerepel. A  magyar mitológián kívül a gödöllői 
művészek szívesen foglalkoztak más népek mítoszaival és meséivel is. Körösfői-
Kriesch Aladár és Zichy István munkái között 
találkozunk az Árgilus királyfi  és Tündér Ilona 
című mese feldolgozásával, és itt kell megem-
líteni Mihály Rezső Trisztán és Izolda 41 című 
grafi káit is.

Mese- és mítoszábrázolásokat találhatunk 
a szövő iskolában készült tárgyakon is, így 
Nagy Sándor: Toldi, Körösfői-Kriesch Ala-
dár: Kasszandra, Mihály Rezső: Csipkerózsika 
(Ligetszépe)  című és Undi Mariska: Hunor és 
Magor 42 kárpitján. A mitológia és a mese világa 
mellett felismerhetőek a népi díszítőművészet-
ből átvett motívumok. A  gödöllői művész-
telep alapító tagjai Körösfői-Kriesch Aladár, 
Toroczkai Wigand Ede és Nagy Sándor már 
1901 előtt is részt vettek néprajzi gyűjtőutakon, 
majd fontos szerepet töltöttek be Malonyay 
Dezső 1907-ben megjelent A  magyar nép 
művészete című köteteinek illusztrálásában. 
Alkotásaikon mindvégig megfi gyelhető a nép-
művészet szeretete, alkalmazása.43

40 NAGY I. 2003
41 Mihály Rezső: Izolda (Ábrándozó). MNG ltsz. F. 77.89., Mihály Rezső: Trisztán halála, 1909. GVM ltsz. 90. 32
42 Nagy Sándor: Toldi, 1917. IM ltsz. 71.185., Körösfői-Kriesch Aladár: Kasszandra, 1908. IM ltsz. 57. 216. 

Mihály Rezső: Csipkerózsika (Ligetszépe), 1910-es évek eleje, IM ltsz. 66. 339.1.; Undi Mariska: Hunor és 
Magor, magántulajdon.

43 2004-ben a Gödöllői Városi Múzeum kiállításon és tudományos konferencián foglalkozott a gödöllői 
művésztelep és a népművészet kapcsolatával. A  munkát kiállítási katalógus és konferenciakötet kísérte. 
LÁBADI K. – NAGY V. (szerk.) 2004, ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2006

Mihály Rezső: Csipkerózsika
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Kedveltek voltak a jelmezes együttlétek is, melyeknek az ismert művészek mellett a 
gödöllői vagy az ország más pontjáról ide kerülő szövőlányok is résztvevői voltak. 

Találkozhatunk a gödöllői művészek nevével a huszadik század eleji nagy épü-
letdíszítő művészeti megrendeléseknél. Ebben az időszakban kapják a legtöbb ál-
lami megrendelést épületdíszítő feladatokra. Ekkor épül a budapesti Országház, 
amelynek Vadásztermét Körösfői-Kriesch Aladár Bölényvadászat (vagy Attila 
megmenti Budát) és a Halászat a Balatonon a 15. században című szekkói díszítik 
(1902). A Zeneakadémia épületében (1907) Körösfői-Kriesch freskóit a földszinti 
terem főbejáratának két oldalán (Egyházi körmenet a XIV. században – Egyházi 
zene és Magyar lakodalmas menet a XIV. században – Profán zene), illetve az eme-
leti előtér falán láthatjuk. A művészet forrása című műve mellett  találkozhatunk 
Zichy István a Zene bűvöletében című freskójával is, a Kisteremnél. Monumentális 
alkotásaiknál meg kell említeni a Nemzeti Szalon épületét (1907), amelyet már le-
bontottak. Ma is gyönyörködhetünk a veszprémi színház (1907) épületében, amit 
Medgyaszay István tervezett. Üvegablakát, mely A  népművészet varázsa címet 

viseli és külső sgraffi  tóját, 
a Hunor és Magort Nagy 
Sándor nevéhez köthetjük. 
Legteljesebb épületdíszítő 
monumentális alkotásuk a 
marosvásárhelyi (ma: Tirgu 
Mures, Románia) Kultúr-
palota (1911–1913) külső 
és belső díszítése. Ebben a 
munkában a gödöllői mű-
vésztelep szinte minden 
tagja részt vett. Körösfői-

Körösfői-Kriesch Aladár: A művészet forrása (1907)
Zeneakadémia, Budapest

Életképek a művésztelep életéből
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A szövőműhely rendkívül fon-
tos személyisége volt a Párizsban 
megismert barát, a svéd szárma-
zású festőművész, Belmonte Leó,48 
aki miután elvégezte a párizsi 
Manufacture des Gobelines tan-
folyamát, Körösfői-Kriesch Ala-
dár hívására Gödöllőn telepedett 
le családjával együtt, és itt oktatta 
a textilművességet. 

Az 1904-ben megindult szö-
vőiskolába nemcsak Gödöllőről 
és környékéről, de távolabbról is 
érkeztek tanulni vágyók. Így ke-
rültek ide a Frey lányok Bácskából: Rózsa,49 aki később 
1906-tól 1919-ig vezette a műhelyt, és Vilma,50 aki a ké-
sőbbiekben az Országos Magyar Királyi Iparművészeti 
Iskola ösztöndíjasaként 51 foglalkozott műhelyrajzok 
készítésével és szövéssel. Emellett ismeretesek fi nom 
kidolgozású akvarelljei is.

1907-ben vált a gödöllői szövőműhely az Országos 
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tanműhelyévé, ami-
kor is ösztöndíjasként sok fi atal művészhallgató kerül 
Gödöllőre. Ekkor csatlakozik Mihály Rezső 52  és Remsey 

48 Belmonte Leó (Stockholm, 1875 – Párizs, 1956) 1892-ben ismerkedett meg a párizsi Julian Akadémián 
Nagy Sándorral, Körösfői-Kriesch Aladárral, Percyval Tudor-Harttal és Tom von Dregerrel. Az  1900-as 
évek elején Mainzban festészetet, majd Párizsban szőnyegkészítést tanult, ahol megismerkedett későbbi 
feleségével. 1903–1904-ben Nagy Sándor bőrterveinek kivitelezője volt. 1905-ben családjával együtt Ma-
gyarországra költözött Körösfői-Kriesch Aladár invitálására. Gobelin technikát tanított a gödöllői szövő-
műhelyben. 1914. július végén visszatelepült Franciaországba családjával.

49 Frey Rózsa (Für, 1887 – Szentendre, 1975) Juhász Árpád grafi kusművész hívta őt leánytestvéreivel együtt 
az induló gödöllői szövőműhelybe tanulni. 1906-tól ő vezette a gödöllői szövőműhelyt, 1913-ban Morában 
(Svédország) megtanulta a növényi színezés technikáját, amit a későbbiekben a szövőműhely eredménye-
sen alkalmazott. 1919-ben Szentendrére költözött. Itt hamarosan férjhez ment. Három gyermeket nevelt. 
Annak ellenére, hogy Gödöllőre többet nem tért vissza, családi és baráti kapcsolatot tartott fenn a gödöllői 
művésztelep egykori tagjaival. Szövéssel, kézimunkával csak szabad idejében foglalkozott. Élete végéig őriz-
te és gyermekeinek továbbadta a gödöllői szellemiséget.

50 Frey Vilma (Für, 1886 – Gödöllő, 1973) az Iparművészeti Iskola ösztöndíjasaként műhelyrajzokat készített a 
szövőműhelyben, 1912-ben Remsey Jenő felesége lett. Négy gyermeket nevelt. Az 1920-as években családi 
vállalkozásként háziipar rendszerű szövőműhelyt indítottak, ahol a technikai betanítás hárult rá. Akvarelle-
ket is készített.

51 Körösfői-Kriesch Undi Carla férjhez menetele után Remseyné Frey Vilmának szeretné átadatni az Ipar-
művészeti Iskola ösztöndíját, hogy ő készítse ezután a műhelyrajzokat. Körösfői-Kriesch Aladár levele 
Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1912. szeptember 6. OSzK Kézirattár 1927. /37. 139.

52 Mihály Rezső (Budapest, 1889 – Balatonalmádi, 1972) 1908-tól 1913-ig élt Gödöllőn. Grafi kusi munkái 
között számos vers- és meseillusztráció ismeretes. Kárpittervezéssel a 20-as években is, Gödöllőről való 
eltávozása után is foglalkozott.

Gödöllői szövőlányok, 1906 után

Belmonte Leó (1875–1956)
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A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP 
A HELYI SAJTÓBAN

Tényleges kapcsolat a település lakossága és az ide települt művészek között 44 a 
szövőműhely munkájának megindulásakor jött létre. Két hetilap áll rendelke-
zésünkre, amelyek számunkra ezt a kapcsolatot megvilágítják. Sajnos valójában 
mindkettő társadalmi, szépirodalmi, közgazdasági és közművelődési szakirányú 
volt. Az utóbbi ugyan tartalmazhatja a kultúrát is, de ez mégsem volt hangsúlyos.

A Gödöllő és Vidéke 1898–1934 között jelent meg, eleinte havonta háromszor, 
majd vasárnaponként. Főszerkesztője Eberharth Dénes, további négy szerkesztő-
vel állította össze a váci alsó járás közérdekeit képviselő orgánumot. Az újságokból 
összegyűjtött adatokat összegezve mintegy húsz hír foglalkozik a művészteleppel 
1905-től 1914-ig, majd a háború alatt is ugyanennyi apró híradás tudósít életükről. 
1907-ben és 1908-ban egyetlen írást sem közöltek velük kapcsolatban, pedig akkor 
már sikereik igen jelentősek voltak.

A Gödöllői Hírlap rövidebb életű volt, 1903-tól 1915-ig jelent meg, majd 1928-
ban újra indult. Gödöllő és az egész járás érdekeit képviselte. Öt szerkesztő, köz-
tük Rosenfeld Sándor állította össze az újságot, mely vasárnaponként került az 
otthonokba. A lap fennállásának tizenkét éve alatt mindössze tizenegy hír tudósít 
a művésztelepről, az egyik az 1909-es vita, mely szerint a művészek elkülönülnek 
a településtől. Fontos fordulópontként értelmezhető Körösfői 1912-es előadásá-
nak teljes közlése, amelyet a Good Templar gödöllői Józan Ész páholyának égisze 
alatt tartott.

Vegyük sorra a telepre vonatkozó közléseket. A gödöllői szövőműhely 45 létre-
jötte a korábban már a párizsi világkiállításon eredményesen szereplő, Kovalszky 
Sarolta 46 és Guilleaumme Margit 47 szövőnők nevéhez kapcsolható, és az ekkor 
anyagi gondokkal küzdő németeleméri szövőműhely állami támogatással Gö-
döllőre költöztetésével függ össze. A  gödöllői művésztelep tagjainak alkotóereje, 
kézművesség iránti tisztelete, pedagógiai és népnevelési szándéka a szövőműhelyi 
munkában teljesedett ki az iparművészeti tervezés során. 

44 POLÓNYI P. 1982 
45 Bővebben: ŐRINÉ NAGY C. 2007 
46 Kovalszky Sarolta (Bácspetrőc/Bački Pertovac/1850 – ?). Jelentős szövőműhelyt működtetett Németeleméren 

a 20. század elején. A kor jeles magyar tervezői szívesen dolgoztattak műhelyében, így Horti Pál, Vaszary 
János, Körösfői-Kriesch Aladár terveinek kivitelezésével ért el nemzetközi sikereket, Párizsban, Torinóban, 
St. Louis-ban világkiállításokon. 1902-ben a glasgow-i háziipar kiállításon is kitűnt remek szőnyegmunká-
ival. Ugyanekkor állami elismerést is kapott munkájáért. 1903-ban Németelemérről Gödöllőre költöztette 
műhelyét, és segített a gödöllői szövőműhely elindításában tanítványával, Guilleaumme Margittal. 

47 Guilleaumme Margit 1904-ben érkezett Gödöllőre Németelemérről Kovalszky Saroltával. Ő  volt a repre-
zentatívabb művésztervek és képszőnyegek kivitelezője. Jelentős szerepet vállalt a növendékek oktatásában. 
Több híres gödöllői képszőnyeg kivitelezője. Még az 1920-as években is Gödöllőn szőtte a művészi kivitele-
zésű szőnyegeket. 
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„Iparművészeti munkatelep.
Iskolai értesítő – ez a címe annak a kis papírlapocskának, mely hirdeti, hogy – 

Gödöllőn iparművészeti munkatelep nyílt meg.
Örömmel fogadjuk e városunkra minden körülmények között nagyhatású in-

tézményt s bizton hisszük, hogy közönségünk támogatni is fogja a tőle telhető mó-
don. Bővebb felvilágosításra szolgáljon maga a vezetőségtől kibocsátott értesítés.

A Gödöllői Iparművészeti Telep intézősége tudomására hozza a nagyérdemű 
közönségnek, hogy az Erdő – utcában özv. Perslerné házában berendezve, a hazai 
iparcikkek művészies előállítása céljából iskolai rendszerrel, állandó üzemre be-
rendezett munkatelepet nyit meg.

A legnemesebb munkák úgy, mint a legegyszerűbbek, szóval minden, ami a női 
kézimunka keretébe foglalható üzemre taníttatik s minden egyén olyan munkát 
kap, amilyenre kipróbált képessége alkalmas.

Tanulási idő két hónap. Ezen idő után mindenkinek a fi zetése a szerint állapít-
tatik meg, aminő munkát végezni képes lesz.

A tanulási idő végeztével minden növendék az itt készített tárgyakból érdeme 
szerint becsű értékes jutalmat kap.

Minden rendű és rangú egyének a 12 éves életkortól a 60. életévig tisztességes 
kitartó munkával, nyugdíjjal összekötött biztos kenyérre tehetnek szert.

Munkaidő: reggel 8 órától 12 óráig, du. 2 órától este 6 óráig.
Beiratkozni lehet f. hó 12-től kezdve délelőtt 11-től 12-ig és délután 4-től 6-ig a 

fent jelzett helyen, özv. Perslerné háza, Erdő utca.” 57

Az idézetből kitűnik, hogy iskolai rendszerben működik a szövőműhely, és le-
hetőséget biztosít minden 12 és 60 év közötti gödöllői lakosnak, származástól füg-
getlenül. Elsősorban a nők oktatására gondolhatunk a nők munkába állításának 
korszakában, de maga a hirdetés nem zárja ki férfi ak jelentkezését sem.

Egy hónap múlva a telepről részletesen olvashatunk az újságban. Kiss Valériá-
nak (Szalézi nénike), aki egy bérelt házban kezdte meg a munkát, egy hónap alatt 
20 tanítványa volt, akiket ideiglenes, primitív szövőszéken tanított. Smyrna sző-
nyegeket, gobelin munkákat, kosarakat és boákat készítettek, tervbe vették a hím-
zés, varrás és szabászat elsajátítását is. Az intézet Kriesch Aladár állandó művészi 
felügyelete alatt állt. A növendékek ingyen nyertek oktatást, sőt munkájukért díja-
zást kaptak. A helyiség bérlését, mely 600 korona volt, a közoktatásügyi miniszter 
vállalta, sőt ígéretet tett a modern szövőszékek beszerzésére is. A telep kérelmezte, 
hogy Gödöllő a világítás és fűtés költségeit fedezze. Szeptemberre már kiállítást 
terveztek, egyszeri bemutatkozást a város részére.58

Az újságcikkben jelzett helyi támogatásról nincs tudomásunk, de állami támo-
gatást kérve, a telep vezetője, Körösfői-Kriesch Aladár szinte minden Koronghi 
Lippich Eleknek írt levelében a szövőiskola beindításának és működtetésének 
gondjairól ír ezekben a hónapokban: „Nagyon szépen megkérlek, intéztesd el le-

57 Iparművészeti munkatelep. GV 1905. júl. 13. 1. 
58 Iparművészeti telep Gödöllőn. GH 1905. aug. 27. 1-2. 
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Jenő 53  is a művésztelephez. A szövőiskola vonzotta a fi atal művészeket, így került ide 
az ekkor már ismert művész,  Undi (Springholz) Mariska,54 aki a Mintarajziskolában 
végzett. Undi Carla 55 az Iparművészeti Iskola ösztöndíjasaként a szövőműhelyben 
tanult, ismeretesek szőnyegei, szőnyegtervei. Testvérük, Jolán (1884–1958) szép kivi-
telezésű munkáiról olvashatunk. Erdélyből, Diódról érkezett Boér Lenke,56 aki a gö-
döllői szövőműhely tanfolyama után elsősorban férje, Mihály Rezső terveit szőtte le.

1905-ben már gyakran találkozunk Körösfői-Kriesch Aladár leveleiben és a 
gödöllői helyi sajtóban a gödöllői szövőműhellyel, szövőiskolával. A Gödöllő és Vi-
déke című lapban 1905. július 13-án csütörtökön jelent meg egy ismertetés arról, 
hogy megnyílt Gödöllőn az iparművészeti munkatelep:

53 Remsey Jenő György (Békéscsaba, 1885 – Gödöllő, 1980) 1909-ben rövid külföldi tanulmányút után ke-
rült Gödöllőre ösztöndíjjal. Nagy hatással volt rá Körösfői-Kriesch Aladár szellemisége. Gödöllői évei alatt 
megfi gyelhető képein a torz és groteszk iránti fogékonyság. Művein a perifériára szorult emberek létével 
foglalkozott. Részt vett a gödöllői szövőműhely munkájában. A  két világháború között feleségével, Frey 
Vilmával, háziipari jellegű szőnyegszövéssel foglalkoztak. A második világháború után festményein a fény 
festői és szimbolikus jelentésének kutatását fi gyelhetjük meg. Jelentős részt vállalt a gödöllőiek eszméinek 
továbbvitelében, haláláig tanította, támogatta a Gödöllőn alkotó fi atal művészeket.

54 Undi Mariska (Győr, 1877 – Budapest, 1959) a Mintarajziskola tanulóévei alatt ismerkedett meg Körösfői-
Kriesch Aladárral. 1904-ben Angliában, majd Franciaországban volt tanulmányúton. Gyermekeknek ter-
vezett bútoraival, játékaival ért el sikereket. Az országot járva gyűjtötte és rajzolta a magyar nép viseletét. 
Foglalkozott a hímzésfajták kialakulásával is és feldolgozta annak magyarországi történetét. Ennek ered-
ményeként adta ki magyar és angol nyelven 1934-ben A Magyar Hímvarró Művészet című könyvét, majd 
népművészeti gyűjtései eredményeként az ország különböző területein összegyűjtött motívumokat a Ma-
gyar Kincsesláda című füzeteiben 1937-ben. A gödöllői években és később is foglalkozott kárpittervezéssel, 
1924-ben saját szövőműhelye is kiállított Magna Ungaria néven iparművészeti kiállításokon. Munkásságá-
ban említést érdemelnek gyermekeknek szóló könyvillusztrációi, akvarelljei és dekoratív falfestményei is.

55 Undi Carla (Győr, 1881 – Budapest, 1956) az Iparművészeti Iskola ösztöndíjasaként szövést és tervezést 
tanult. Rész vett a gödöllői szövőműhely munkájában. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Sidló Ferenccel. 
Szőnyegtervei mellett hímzett munkái és fi nom akvarelljei is ismeretesek.

56 Boér Lenke (Tövis, 1885 – Budapest, 1956) középiskolai tanulmányai után az unitárius egyház szervezésé-
ben Londonban töltött néhány évet, ezután került Gödöllőre. Gobelinszövő végzettséget szerzett a gödöllői 
szőnyegszövő-műhelyben, ahova régi családi, baráti kapcsolatok révén került Erdélyből. Itt ismerkedett 
meg férjével, Mihály Rezsővel, akinek több szőnyegtervét is ő szőtte. 1913-ban házasodtak össze. Gyermeke 
születése után Budapesten éltek. A későbbiekben is szívesen kézimunkázott. 

Mihály Rezső (1899–1972)
fotó: Székely Aladár

Remsey Jenő (1885–1980) Undi Mariska (1877–1959)
fotó: Székely Aladár
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Ma már tudjuk azt, hogy többé nyers erőszak és hatalmas kar nem a legélesebb 
fegyverünk, hanem a megismerés és a szeretet. Annak a megismerése, hogy közjó-
lét és egyéni boldogulás nem ellentétek többé – s hogy boldogok enmagunk csak 
úgy lehetünk, ha másokat is boldogítunk.

Ez a modern kultúra első és egyetlen igazi fegyvere.
Ilyen modern kulturális erőt képvisel ez a kis telep is itten, amellyel fokozni 

óhajtjuk ennek a nemzetnek fennállási képességét, gyarapítani faji értékét.
Ilyen értelemben mutatom be eme szerény kezdeményezésünket és kérem 

Nagyméltóságodat, vegye azt kegyelmes pártfogása és oltalma alá.” 65

A vendégek megnézték az 5 hónapja az intézetben tanuló 10-15 éves leánykák 
munkáit. A cikk szerzője szerint az állam a nyomorúságos helyiség helyett megfe-
lelő és alkalmas helyiségről fog gondoskodni.66

A  szövőiskola működése a 20. századi iparművészeti tendenciáknak megfele-
lően a kézművességet, a természetes színezékek alkalmazását tartotta szem előtt, a 
foglalkoztatás és az oktatás mellett. Körösfői-Kriesch szerette volna helyben, Gö-
döllőn termeszteni a festőnövényeket, de ez többféle akadályba is ütközött. A fes-
tőnövények termesztésével kapcsolatban került szóba Magyar Kázmér telke és a 
szövőműhelyhez kapcsolódó földszerzések, vásárlások is. A festőnövények termesz-
tése ügyében Körösfői-Kriesch Aladár így ír Koronghi Lippich Eleknek: „Telepünk 
ügyében pedig csak azért szeretnék egyelőre valami határozottabbat tudni – mert 
most következnék el az ideje, hogy a növényeket a festés számára elvessük, elültes-
sük. – Már most nem tudom, hogy igénybe vegyük-e Magyar Kázmér kis telkét…” 67

Majd a földvásárlással kapcsolatos leveleiből láthatjuk, hogy milyen közeli 
kapcsolatban állt mind a koronauradalom intézőjével, Nick Edével, mind pedig 
a Gödöllőn nagy tiszteletnek örvendő Darányi Ignác földművelési miniszterrel. 

„…végül komolyan utána járván most már magam a dolognak valószínűnek lát-
szik, hogy a növényi festéshez éppenséggel nem lesz majd szükséges a növények 
termelése is – sőt részben egyenesen lehetetlen az illető növények természeténél 
fogva. – így nekünk egyelőre egy hold föld is nagyon elegendő volna. – Kérvényünk 
most tudtommal Nick igazgatónál van. El szeretnék tehát hozzá menni, s kijelente-
ni neki, hogy egyelőre csak 1 hold földet kérnénk, és csak fenntartjuk magunknak 
a jogot, hogy szükség szerint 1-2 holdat csatoljunk hozzá. Így a dolgot könnyeb-
ben lehet majd elintézni, mert egy éppen ekkora parcella van az Erdő utca végén.” 68 
Egy hónappal később írta ugyancsak Koronghi Lippich Eleknek: „Vasárnap tárgyal-
tam Nick igazgatóval a telek ügyében s ő is úgy találta, hogy az általam proponált 
telek nagyon megfelelne a célnak. Jelenleg az erdészet kezeli, de semmire sem tudja 
használni – egy pár hitvány akáccserje van rajta. (…) Már most ezzel a pozitív aján-
lattal, azaz kéréssel kell a földművelési miniszterhez folyamodni. – Ha talán gondo-

65 Uo. 
66 Az iparművészeti telep ünnepi megnyitása. GH 1906. jan. 21. 2.
67 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1906. febr. 19. OSzK Kézirattár 1927. /37. 63.
68 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1906. jún. 21. OSzK Kézirattár 1927. /37. 69.
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hetőleg gyorsan az általad nagylelkűen kilátásba helyezett államsegély ügyét, mert 
pénz híján a mi kis telepünkön a legnagyobb zavar uralkodik. Közeleg a tél, nem 
lehet fűteni, a napok rövidek, lámpa világítás kellene, a munkáslányok várják bé-
rüket és mindehhez nincs pénzünk. Mindennek dacára a munka folyik serényen.” 59

Érdekes helyi jelenség Gödöllőn, a koronauradalmi egyeztetéseken kívül a telepü-
lés és a megye kapcsolata is. Erre az egyeztetésre is találunk utalást az iparművészeti 
telep indításával kapcsolatban: „Arra akarnálak kérni, hogy nézess utána az iktatóban, 
vajon átküldte-e már a megye hozzátok kérelmünket a telep engedélyezését illetőleg.” 60

A Budapesten megjelenő Művészi Ipar is hírt ad 1905. szeptember 13-i 61 számá-
ban a gödöllői műhely beindulásáról, ami immár 6 hét óta működik 26 növendék-
kel, Kiss Valéria technikai oktatása mellett. Az 1905-ös év végi beszámolójában 62 
Lukács György miniszter 50 nőt foglalkoztató műhelyről számol be a gödöllői szö-
vőműhellyel kapcsolatban. Ám a levelekből azt is megtudhatjuk, hogy ez az épü-
let kicsinek bizonyult, és már ekkor készültek tervek egy új, Gödöllőn felépítendő 
szövőiskola épületéhez.

A szövőiskola hivatalos megnyitásáról is a helyi sajtóból értesülhetünk. Az ipar-
művészeti telep ünnepi megnyitása alkalmára megjelent Lukács György vallás- és 
közoktatási miniszter. Kíséretében voltak: Molnár Viktor és báró Forster Gyu-
la államtitkárok, Koronghi Lippich Elek és Szász Károly miniszteri tanácsosok. 
A vasútnál a hivatalos küldöttség fogadására megjelentek: Nick Ede királyi taná-
csos, koronauradalmi jószágigazgató, Podhorányi József pápai kamarás, plébános, 
Kriesch Aladár festőművész, az iparművészeti telep vezetője és Magyar Kázmér, a 
földmíves iskolák királyi tanfelügyelője.63

Láthatjuk, hogy a műhely megnyitásánál a koronauradalmi, minisztériumi és 
államtitkári kör jelenik meg, mivel a szövőiskola nem községi kezdeményezésre, 
hanem állami akaratból jött létre. A királyi család után a gödöllői művésztelep az, 
ami nagyobb állami látogatásra ad okot. A vendégeket „az iparművészeti telepen 
Kiss Valéria, a szeretetreméltóságáról ismert ’nénike’, továbbá Bende Andor és neje 
s az intézet növendékei fogadták.” 64 Körösfői-Kriesch Aladár a művészi program-
jukhoz méltó beszéddel köszöntötte a társaságot. A következőképpen:

„Kegyelmes Uram!
A nagyobb erő érvényesülésének elve feltétlenül kötelező nemcsak a bennünket 

körülvevő természetben, hanem az emberi társadalomban is. Csakhogy az emberi 
nem fejlődésével változtak és változnak ennek az erőnek a megnyilvánulási formái. 
Az ősember más módon szerzett érvényt a maga igazának, mint a XX. század gyer-
meke – és más volt az ő igaza.

59 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1905. okt. 9. OSzK Kézirattár 1927. /37. 55.
60 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1905. nov. 19. OSzK Kézirattár 1927. /37. 58.
61 Sárosi Bella: A gödöllői szövőtelep. Művészi Ipar,1905. 12.
62 Különfélék. MI 1905. 340. 
63 Az iparművészeti telep ünnepi megnyitása. GH 1906. jan. 21. 2. 
64 Az iparművészeti telep megnyitása. GV 1906. jan. 21. 2.
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Az első az, hogy az utca végén azt a telket mégis meg tudnók szerezni – (A nyá-
ron Magyar Kázmér oszt. tanácsossal folytatott beszélgetésem szerint Darányi mi-
niszter valószínűleg hajlandó volna erre, ha pl. Andrássy Ilona útján közelítnőnk 
meg őt.) – Fölteszem, hogy nekünk évi 10 000 korona subventiónk van s ebből 
4000 koronát felhasználhatnánk amortizációs törlesztésre. Ez megfelelne körülbe-
lül 60-65 000 koronányi tőkének 6½ %-ot számítva. – Ebből az összegből kitűnően 
megépíthetnénk telepünket, berendezkedhetnénk – várhatnónk akár a 30 000 frt-
os megrendelést is. 

A  második eset, hogy nem kapjuk meg a telket. Még akkor is, megvehetjük 
a jelenlegi házat. 8000 – legrosszabb esetben 10 000 koronáért – mondjuk, olyan 
feltételek mellett, hogy az első évben törlesztünk belőle 4000 – azután évente 2000 
koronát. Maradna már a második évben, azaz jövőre, 2000 koronánk amortizá-
cióra – ami megfelelne körülbelül 30 000 korona tőkének – már pedig mi oda az 
udvar másik oldalára s be a kertbe – mert hely van untig elég – 20 000 koronáért is 
építhetünk olyan pótló helyiséget, amely ugyancsak hosszú időre elég lenne.” 75 Írja 
az akkor már híres festőművész és kéri, hogy ha lehet, kapjon állami támogatást, és 
ne kelljen anyagi dolgokkal foglalkoznia.

1905. szeptember 23-án olvashatunk a fél éve működő ipariskoláról, ahol az 
újságíró ajánlja e nemes célú intézményt a község vezetői és közönsége fi gyelmébe: 

„Olyan fontos és közérdekű intézmény ez, amelyet támogatni kötelességünk nem-
csak patriotizmusból, hanem társadalmi szempontból is. Sok embernek ad kenye-
ret a kezébe s ezáltal előmozdítja a közjólétet a lakosság minden rétegében. Kár, 
hogy képviselő-testületünk legutóbb elzárkózott segélyezése elől.” 76

1907-ben a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tanműhelyévé nyilvánították a 
gödöllői szövőműhelyt, s vezetőjévé Körösfői-Kriesch Aladárt nevezték ki.77 A fel-
tételek biztosítására az Erdő utcai, egyetlen helyiséges szövőműhely helyett na-
gyobb – tanműhelynek, kivitelező műhelynek, tervezésre és fonalfestésre egyaránt 
alkalmas – épület emelése vált szükségessé. Az Iparművészeti Iskola igazgatójának, 
Fittler Kamillnak közbenjárására sikerült telket kapniuk az államtól.78

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője az 1907–1908-as 
huszonnyolcadik iskolai évről írja: „A Körösfői-Kriesch Aladár-féle gödöllői mun-
katelep számára csak az idén törekszünk megfelelő épületet emeltetni. De a szűk 
és meg nem felelő helyiségei dacára is a telep nagy ambícióval tett eleget a meg-
rendeléseknek és kiváló gonddal készítette elő a Nemzeti Kaszinó nagy szőnyeg-
megrendelését.” 79

A szövőiskola épületével kapcsolatban két tervet ismerünk, az egyiket Medgya-

75 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez, Gödöllő, 1906. jan. 19. OSzK Kézirattár 1927./37. 81.
76 Ipariskola. GV 1905. szept. 28. 2. 
77 Legújabb kutatások: PRÉKOPA Á. 2009 
78 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1907. jan. 19. OSzK Kézirattár 1927./37. 81.
79 Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője az 1907–1908-i huszonnyolcadik iskolai évről. 

Szerk. Fittler Kamill. 1908. 9.
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lod, majd annak idején személyesen is elmegyek 
Darányihoz, mivel Édesatyám tanítványa volt s 
jó viszonyban volt vele. – Hát ezt most újból ke-
zedbe adom, jó reménységgel.” 69  

Az 1906-os évben a helyi sajtóban folyama-
tosan jelen van a művésztelep. Szeptemberben 
20-án a szövőipari telep első évének befejezé-
séről közli Körösfői-Kriesch kérésére írását a 
Gödöllő és Vidéke. Itt fontos új adattal szolgál a 
rövid hír, hiszen megtudhatjuk, hogy Gödöllőn 
szőtték Horti Pál 70 a vallás- és közoktatási mi-
niszter fogadóterme számára tervezett három 
szőnyegét. Továbbá, hogy ezeket a szőnyegeket 
még néhány sikeres darabbal együtt a Magyar 
Iparművészeti Társulat újból elküldte a milá-
nói kiállításra. Itt arról a milánói iparművészeti 
kiállításról van szó, ami 1906. augusztus 3-án 
hajnalban kigyulladt és leégett.71 Majd 1906. 
augusztus 13-án a kiállítási bizottság javaslatára a magyar kormány elhatározta, 
hogy részt vesz a rekonstruált kiállításon, és teljes erővel megkezdi az újjáalkotás 
nehéz munkáját.72 Ennek az elhatározásnak eredményeként készítették el a gödöl-
lői szövőiskolában a fent említett kárpitokat.

Körösfői-Kriesch Aladár írásából megtudhatjuk, hogy a telep helyiségeit átala-
kítják és az új tanévre az eddig szűk és sötét szobák helyét két tágas és világos mun-
katerem veszi át.73 Az átalakított iskola 1906 októberében folytatta munkáját, de így 
sem felelt meg a bővülő feladatok követelményeinek.74 Körösfői-Kriesch tovább 
próbálja fejleszteni műhelyét, amelyhez változatlanul minisztériumi segítséget sür-
get. 1907 januárjában így ír erről Koronghi Lippichnek: „Nekünk mindenekelőtt 
annak a lehetőségét kell megteremtenünk, hogy munkálkodásunkban terjeszked-
jünk. A  jelen műhelyben többet nem csinálhatunk. Más házat bérelni – ott ter-
mészetesen újra kezdeni az átalakítást – megkétszerezni a felügyeletet, tehát az én 
mindennapi munkámat – a leghelytelenebb pénz és erő pazarlás volna – én nem 
vállalhatnám. – A jelenleg adott anyagi keretek között pedig én a helyén való és 
organikus megoldásnak két lehetőségét látom. –

69 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Eleknek. 1906. júl. 17. OSzK Kézirattár 1927./ 37. 72. 
Kézzel rajzolt térkép-melléklettel. 

70 Horti Pál (1865–1907) festő- és iparművész a szecesszió jellegzetes képviselője. Számos világkiállításon sze-
repelt együtt a gödöllői művészekkel.

71 Györgyi Kálmán: Az iparművészet a milánói kiállításon. MI 1906. 163–219.
72 A milánói magyar csoportnak újjászületése. MI 1906. 282.
73 Hírek. Gödöllői szövőipari telep. GV 1906. szept. 20. 2–3.
74 „…az iskola is megnyílt újra – azt is érdemes lesz megszemlélni, róla komolyan tárgyalni…” Körösfői-

Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Eleknek. Gödöllő, 1906. okt. 27. OSzK Kézirattár 1927./ 37. 79.

Körösfői-Kriesch Aladár levelének 
kézzel rajzolt melléklete
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magas tér van, amelyet galéria tagol, ami az 
oromzati- és tetőablakokon át kapja a fényt.  

Ha elkészült volna a szövőiskola bár-
mely tervezett épülete, érdekes színfoltként 
gazdagíthatta volna a gödöllői művésztelep 
helyszínét. A fent említett telek helyéről nem 
tudunk pontosat, valószínű, hogy a Körösfői-
Kriesch levele mellékleteként küldött térké-
pen is ábrázolt Erdő utcai telekről volt szó. 
Gellér Katalin és Keserü Katalin 1987-ben 
kiadott gödöllői művésztelep monográfi á-
jukban egy az Erzsébet parkban kapott 1565 
négyszögöles telekről írnak,83 forrásként hi-
vatkozásukban az Iparművészeti Főiskola le-

véltárát jelölik meg.84 Úgy vélem, hogy az Erzsébet parki telek megegyezik az Erdő 
utcai telekkel. 1909-ben még mindig nem kezdődött meg az iskola építése.85

A gödöllői szövőműhely épületének kérdése fontos a Gödöllő település fejlődé-
sét vizsgáló monográfi a szempontjából, mind a község képét, mind pedig egy is-
kola, egy műhely épületét illetőleg. A szövőműhely, szövőiskola a településfejlődést 
és társadalmi fejlődést vizsgálva is fontos szerepet játszott Gödöllő történetében.

A Gödöllői Városi Múzeum Gyarapodási naplójának 2746. és 2767. tételeként, 
az 1982. június 23-i bejegyzése szerint létezik dokumentum arról – jelenleg lap-
pang –, hogy a szövőiskola épületét 1918. április 28-án az állam megvásárolta a 
Persler családtól, és csak 1924. december 7-én fi zette ki teljesen. A Gödöllő Vá-
rosi Múzeum törzsanyagából előkerült dokumentumok 86 szerint a magyar állam-
kincstár tulajdonában volt az akkor Erdő utca 41. alatti ingatlan, ahol a szövőiskola 
működött. Egy 1920. évi január hó 17-én kelt hivatalos másolat igazolja, hogy az 
ingatlan az államkincstár javára 24 000 K vételár feltüntetésével bekebeleztetett. 
Ezt megerősíti egy 1926. április 26-án, illetve egy 1926. december 19-én kelt hiva-
talos másolat. A múzeum birtokában van egy 1932. június 25-én kelt Adó- és ér-
tékbizonyítvány, majd egy 1933-as Telekkönyvi kivonat, ami megint csak igazolja, 
hogy az Erdő u. 41. sz. alatti ingatlan az államkincstáré. Érdekes az a táblázatos 
kimutatás is, ami a Vallás- és Közoktatásügyi Magyar Királyi Minisztérium fenn-
hatósága alá tartozó állami ingatlanok egyes helyiségeinek méreteiről ad értékes 
információt. Ebből megtudhatjuk, milyen és mekkora helyiségekből állt 1933-ban 
a szőnyegszövő műhely. A fent ismertetett dokumentumok alapján feltételezhet-
jük, hogy valóban a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola tulajdonában volt az Er-

83 GELLÉR K. – KESERÜ K. 1987. 92.
84 GELLÉR K. – KESERÜ K. 1987. 231. 
85 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1909. márc. 9. OSzK Kézirattár 

1927./37. 111.
86 A gödöllői szövőiskola épületével kapcsolatos dokumentumok. 1918–1933. GVM TD 2011.36.1-15.

Toroczkai Wigand Ede: 
A gödöllői szövők iskolája. 
Távlati kép, 1906
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szay István,80 a másikat Toroczkai Wigand Ede 81 készítette.82 A  Medgyaszay Ist-
ván által tervezett szövőiskoláról két tervlap maradt fenn: az utcai homlokzat és a 
hosszmetszet. A hosszú előkertet egy három oldalon fallal körbevett, középen nyi-
tott oszlopcsarnok követi pihenőkerttel. Az utcai homlokzat bejárata felett sgrafi tto 
díszítést láthatunk. Az  utca felőli zártságot a kerítésfalon elhelyezett mér mű ves 
körablakok oldják. A szö vő iskola épületének töme ge zárt. Az épületbe belépve egy 
előtérbe érkezünk, ahonnan megközelíthető az emeletes szárny alatt kezdődő szö-
vőműhely, valamint az emeleti helyiségek és a műhely feletti terasz.  

Toroczkai Wigand Ede a telekre két épületet tervezett, egyet a szövőiskolának, 
egyet a műhelynek. A terv a göcseji kerített udvarházak mintájára, a hagyományőr-
ző vidéki építészetet például vevő angol Arts and Craft s építészet hatása alatt készült. 
A terven a falazott kerítést ácsolt tető védi, a kaput kúptető, a két földszintes épü-
letet magas nyeregtetők. Az épületek egyikében – a nyitott fedélszék miatt – tágas, 

80 Medgyaszay István (Budapest, 1877 – Budapest, 1959) 1904-ben kapott építész diplomát. 1904–1906 között 
tervezte a gödöllői műteremházakat. Munkásságában a népi építészet hatását, a vasbeton alkalmazását fi -
gyelhetjük meg. A „Művészember otthona” tervéért aranyérmet kapott 1906-ban a milánói világkiállításon. 
Későbbi munkásságában is a vasbeton alkalmazása terén kifejtett nemzetközileg is elismert újításai fontosak. 
1925-től részt vett az építészek oktatásában.

81 Toroczkai Wigand Ede (Budapest, 1870 – Budapest, 1945) az Iparművészeti Iskolában tanult. Elsősorban 
építész, de iparművészeti tervezésben is jeleskedett. Nagy szerepet vállalt a népi építészeti elemek felhaszná-
lásának elterjesztésében. Munkájának szép példája a marosvásárhelyi Kultúrpalota, ahol színes üvegfestmé-
nyeivel és bútoraival is találkozhatunk.

82 POTZER F. 2004. 79–80. és KESERÜ K. 2007. 70–71.

Medgyaszay István: A szövőiskola homlokzata és hosszmetszete, 1907
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fi telep és munkásképző iskolánál jövő év január 1-jén nyílik meg és egy teljes évig 
tart. A tanfolyamra a földmívelésügyi m. kir. miniszter ingyenes helyre pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak 10 (v. 16) betöltött, de 20 évesnél nem idősebb magyar állam-
polgárok fi ai, akik magyarul írni, olvasni és számolni tudnak. A folyamodványok, 
a földmívelésügyi miniszterhez címzetten születési levél, szülői beleegyezés, iskolai 
bizonyítvány és erkölcsi bizonylat kíséretében a m. kir. baromfi tenyésztő telep és 
munkásképző iskola vezetőségéhez, Gödöllőre november 30-áig küldendők.” 91

Nem volt szokatlan az ilyen jellegű hirdetés Gödöllőn. A Gödöllői Iparművé-
szeti Telep 92 megnyitása csak egy volt a századforduló után meghirdetett képzések 
között. Már egészen korán, 1902-ben olvashatunk a gödöllői sajtóban hímző is-
koláról, ami a Petőfi -szobor alap javára rendezett táncmulatságot.93 A hímző isko-
la kérdéséhez hasonlóan a helyi újságok hírein kívül jelenleg nem tudunk többet 
a gödöllői női ipariskoláról. Az  intézmény Ferenczy Ida 94 nevéhez kötődik, aki 
1913-ban a Magyar Úrinők Egyesületének ipari szakosztályában volt a III. szakosz-
tály titkára. Az ipari tanfolyam a Ferenc József téren elhelyezett, a Királyi Kastély 
kertjéből származó Erzsébet pavilonban működött. 1909. április 25-én jelent meg 
a Gödöllő és Vidékében a felhívás, miszerint háziipari tanfolyam és foglalkoztató 
műhely nyílik meg nők részére.95 1909. május 23-án a Gödöllő és Vidéke a pontos 
tanmenetet és tandíjat is közölte. Lehetett jelentkezni többek között fehérnemű 
szabásra, felsőruha szabásra, fehér és színes hímzésre, horgolásra, keresztöltésre, 
rece munkára, kalotaszegi varrottasra, gépkötésre, egyiptomi rojt vagy betét fonás-
ra és brüsszeli csipke készítésre.96 Ferenczy Ida A legkeresettebb és biztos kenyeret 
adó ipari foglalkozás című cikkében 97 a szabás-varrás elsajátításának fontosságára 
hívta fel fi gyelmet, Ízléses csipkék készítése a hazai ipar szolgálatában című cik-
kében pedig a gödöllői háziipar különlegességeként a „Gödöllői Csipke” néven 
szerette volna forgalomba hozni az ipari műhelyében készített csipketermékeket.98 
Ez a kifejezés él a magyarországi műkereskedelemben, de eddig még nem tisztá-
zottak a Gödöllői Csipke azonosítási feltételei.99

A Gödöllői Hírlap közölte a háziipari iskola tanrendjét és azt is, hogy „Tandíj-
mentesen felvétetnek 14. életévüket betöltött leányok és bármily honi tisztességes 

91 Hírek. Munkásképző iskola. GV 1903. nov. 1. 3. 
92 Iparművészeti munkatelep. GV 1905. júl. 13. 1. 
93 Hírek. Házi bál. GV 1902. júl. 27. 4. és Hírek. Házi mulatság. GV aug. 17. 3.
94 Ferenczy Ida nevével már korábban is találkozunk a gödöllői sajtóban. Nők a gazdaságban (GV 1906. aug. 

26. 1.), Nők a méhgazdaságban (GV 1906. szept. 6. 1.), Nők a gazdaságban (GV 1909. szept. 26.), ahol a 
gödöllői iparos tanfolyamok fontosságáról és azok eredményeiről ír. Ferenczy Ida nem azonos a Gödöllőn 
Erzsébet királyné társalkodónőjeként jól ismert hölggyel, csak névazonosságról van szó. 

95 Hírek. Házi ipari tanfolyam. GV 1909. ápr. 25. 3.
96 Hírek. Házi ipai iskola. GV 1909. máj. 23. 3.
97 A legkeresettebb és biztos kenyeret adó ipari foglalkozás. GH 1909. máj. 16. 2.
98 Ízléses csipkék készítése a hazai ipar szolgálatában. GH 1909. máj. 23. 2. A következő lapban a címbeli „íz-

léses” szót „értékes”-re cseréli a szerkesztő helyesbítésében.
99 A magyar csipkeműhelyekről bővebben: ERDEI T. L. 2009 
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dő u. 41. szám alatti ingatlan, ahol a 
szövőműhely működött.87 

Gödöllőn a  szövőműhely iskola-
rendszeréhez nagyon hasonló a mé-
hészképzés, és a kialakulóban lévő 
gazdasszonyképzés, ami szintén a 20. 
század eleji oktatási és iparos képzé-
si állami indíttatású tendenciákhoz 
köthető. Ezekről is olvashatunk a 
helyi újságokban 1903-ban. „Méhé-
szeti munkás tanfolyam. A  gödöllői 
m. kir. méhészeti gazdaságban e hó 
30-án kétéves méhész munkás tan-
folyam kezdődik. A  tanfolyamon a 
munkások benn lakást és állam költ-
ségen teljes ellátást, orvosi segélyt, 
gyógyszert, könyveket, a szükséges 
felszerelést és szerszámokat teljesen 
ingyen kapják, azonkívül minden 
növendék 60 korona ruhapénzt is.” 88 
Néptanítók, lelkészek érkeztek az or-
szág egész területéről, és bentlakásos 
lehetőséggel tanulhatták a méhészetet, amelyet aztán hazatérve a falujukba megta-
níthattak társaiknak. Ekkor tervezte Darányi Ignác földművelésügyi miniszter egy 
gazdasszonyképző megnyitását is, ami aztán csak terv maradt.89

A iparművészeti telepen is voltak ehhez hasonló, népoktatói, kenyérkeresethez 
segítő kezdeményezések, erre látunk példát Körösfői-Kriesch Aladár Koronghi 
Lippich Eleknek írt levelében: „Az itteni kántortanító igen ügyes fi a szaktanító a 
csongrád – mindszenti gazdasági iskolánál. Tekintettel az ottani nép nyomorára, 
meg akarja ott honosítani, azaz az iskolában tanítani – egy-két egyszerűbb techni-
kát (csomózást és torontálit) – s e célból az ottani munkatanítónőt ki akarja intéze-
tünkben képeztetni most a szünidő alatt. Be is adtak ez irányban a vallás és közokt. 
ügyi minisztériumba egy folyamodványt, de az eleddig elintézést nem nyert. Ők 
Halász Ferenc alá tartoznak. Miután pedig mindez az ő privát buzgóságuk, módjuk 
pedig nincsen (a tanítónőnek is 80 kor. havi fi zetése) – nagyon kérlek, vajon nem 
kaphatnánk-e, akár tőled, akár Halásztól – csak 100 kor. segítséget hozzá.” 90

Hasonló képzésről olvashatunk 1908-ban a Gödöllő és Vidékében: „Munkáskép-
ző iskola. A baromfi -munkásképző iskola új tanfolyama a gödöllői m. kir. barom-

87 Részletesen foglalkozik a kérdéssel: PRÉKOPA Á. 2009
88 Hírek. Méhészeti munkás tanfolyam. GV 1903. szept. 20. 3. 
89 Walleshausen Gyula: Darányi Ignác gödöllői gazdasszony iskolája. Gödöllői Universitas, 1999. okt. 18–19.
90 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1906. júl. 17. OSzK Kézirattár 1927./37. 72.

Táblázatos kimutatás a szövőiskola helyiségeiről
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Nagy örömünkre szolgál, hogy községünket otthonának választotta egy egész 
művészcsapat, amelyik itt él, itt munkálkodik és abból a dicsőségből, amit itt alko-
tott műveikkel maguknak szereznek, egy szemernyit Gödöllőnek is juttatnak.

Gödöllőn azonban a művészek egy külön elzárt testületet alkotnak, külön életet 
élnek, az itteni közönséggel nem érintkeznek; arról ismerni meg őket, hogy me-
zítláb vagy szandálban járnak, hosszú hajzattal, többen kalap nélkül, mint aff éle 
ősemberek, akik már külsejükkel, életmódjukkal elárulják, hogy külön világot al-
kotnak, örömeink, bajaink őket nem érdeklik, a községi életben részt nem vesznek.

Hát igaz, művészléleknek nem is való a napi községi élet aprólékosságaival va-
ló vesződés, a kulturálatlan emberrel való civódás, de azért jólesnék nekünk, ha 
művészeink egyik-másika néha útbaigazító fölvilágosítást adna tervezgetéseinknél 
vagy irányt jelezne, eszmét adna arra nézve, hogy milyen úton haladjunk, mit kez-
deményezzünk vagy mitől tartózkodjunk.

Mi köznapi gondolkodású, prózai észjárású emberek nagyon rá vagyunk szo-
rulva ilyen magasabb látkörű, a dolgokat eszményi magaslatról tekintő egyének 
jótékony befolyására. A művészeti magasabb szempontok minket bizony nemigen 
hevítenek a közélet terén sem.

Bármennyire kívánatosaknak is tartjuk azonban, hogy művészeink jótékony 
befolyást gyakoroljanak közállapotainkra, nem kívánhatjuk tőlük, hogy azért, 
hogy beavatkozásuknak áldó hatását érezzük, ők tegyenek kezdeményező lépése-
ket, mert ők igazán nem szorultak mireánk, hanem csak mi lehetünk hálásak, ha 
ügyeinkkel-bajainkkal törődnek.

Nekünk magunknak kell tehát lépéseket tennünk, hogy művészeink érdeklő-
dését a mi dolgaink iránt fölkeltsük, hogy rokonszenves támogatásukat községünk 
iránt biztosítsuk. Keresnünk kell az alkalmat és módot, hogy művészeink rokon-
szenvét megnyerjük és akkor már sokat értünk el.

Ime itt van Gödöllőn az Erdő utcában a szövőintézet, amely az itteni művész-
colonia buzgalmának, elsősorban pedig Körösfői Aladár fáradozásainak köszöni 
létét. Illő volna, ha ezen nagyszerű és községünkre nézve áldásos intézménnyel a 
község törődnék egy kissé, ha annak anyagi és erkölcsi támogatással való fejleszté-
sét elősegítené. Nem veszne kárba az az összeg, amit ezen intézet fölvirágoztatására 
a község fordítana.

Azután meg célszerű volna, ha a művészek számára a község például egy ál-
landó kiállítási terem céljára alkalmas helyiséget, szalont bocsátana rendelkezésre. 
A most tervezett új községházában lehetne ezt a helyiséget létesíteni. A művészek 
ezt a szalont állandóan díjtalanul használhatnák arra a célra, hogy oda munkáikat 
elhelyezzék és ott időközönként nyilvános kiállításokat rendeznének. Ezek persze 
nem pótolnák a nagyvárosi tárlatokat, mert itt a kiállított képek, szobrok, gobelinek, 
díszművek nem számíthatnának olyan tömeges látogatottságra, mint a fővárosban.

De remélhető, hogy azért a művészek szívesen vennék, ha ilyen szalont a község 
rendelkezésükre bocsátana, – és a községnek ez kétségkívül lényeges előnyt nyújta-
na. Akkor aztán nem csak a gödöllői művészek budapesti kiállításáról lehetne írni, 
hanem az igazi gödöllői tárlatról.
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nők, ha szerény anyagi 
helyzetüket a községi elöl-
járóság igazolja.” Olvas-
hatunk még a háziipari 
iskolában oktatott kelme-
szövés hasznosságáról is: 

„Végül fürdököpenyegeket 
piros, kék, lila, rózsaszín 
vagy aranysárga beszövé-
sekkel olyan kikészítéssel 
állítok elő, hogy a Balaton partján is megállja a helyét és keresett legyen a gödöl-
lői házi szőttes.” 100 1909. augusztus 22-én egy kedves látogatásról olvashatunk a 

„Pavillonban”,101  majd 1913. január 1-jén ismét tanfolyamot hirde tett a Magyar Úri-
nők Egyesülete, Ferenczy Ida vezetésével.102 Ugyanebben az évben hírt adtak arról 
is, hogy a Ferenc József téren lévő, s valamikor Erzsébet királyné tulajdonát képező 
kiállítási pavilont jelenlegi helyéről eltávolították egy rendelet alapján.103

A  pavilonbeli háziipari iskola egy visszaemlékezés miatt is fontos a gödöllői 
művésztelep és a település kapcsolatát vizsgálva. Szathmáry Zoltán, aki 1901-ben 
született Gödöllőn és az Isaszegi Falumúzeum vezetője volt, így emlékezett vissza: 

„Többször láttam hátizsákkal, csomagokkal és kézitáskákkal a szövőházhoz menni 
Kriesch Aladárt, Nagy Sándorral és Remsey Jenővel együtt. Hát ez a szövőház, de 
kár, hogy nincsen már meg, oly gyönyörűen betöltötte ott a református templom 
előtt levő parkot, a gömbölyű, hatalmas deszkákból szépen kifaragott mintáival…. 
Azt a teret ott sose felejtem el, és mindig előttem van az a hatalmas kör alakú épít-
mény, ami még most is állhatna, mert nagyon jól meg volt építve, de aztán hogy, 
hogy nem, a világháború első éveiben elbontották.” 104 Ez az egyetlen írásbeli visz-
szaemlékezés, ami kapcsolható a művésztelep tagjaihoz és Ferenczy Ida háziipari 
iskolájához.

1909-ben a Nemzeti Szalonban rendezett nagy csoportos kiállításon állítottak 
ki közösen, a kiállítás katalógusán ily módon feltüntetett címen: Körösfői-Kriesch 
Aladár Nagy Sándorék és a Gödöllőiek Kiállítása a Nemzeti Szalonban az 1909-ik 
évben és október havában, ekkor vett igazán tudomást a település az itt élő, kicsit 
különc művészekről. A Gödöllői Hírlapban jelent meg egy cikk, 1909. október 31-
én A gödöllői művésztelep címmel.

„Gödöllőn, amint többen tudják, egész művész-colonia van. Akik erről eddig 
nem tudtak, mert sokan vannak ilyenek, tudomást szerezhettek a napilapokból, 
amelyek a gödöllői művészek kiállításáról írtak.

100 Ferenczy Ida: Kelme szövés a gödöllői házi ipari iskolában. GH 1909. máj. 30. 2. 
101 „Ez a kicsi pavillon” Látogatás Ferenczy Idánál. GH 1909. aug. 22. 1.
102 Hírek. Női ipariskola Gödöllőn. GV 1913. jan. 1. 3.
103 Hírek. A királyné pavillonja. GV 1913. dec. 25. 3.
104 POLÓNYI P. 1982. 86.

A Ferenc József tér a pavilonnal. Szerencs, Képeslap Múzeum
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A már – ha csak részleteiben is, de – többször idézett cikkváltás mellett érde-
mes megismernünk a Gödöllő és Vidéke tárgyilagos híradását a Körösfői-Kriesch 
Aladár, Nagy Sándorék és a gödöllői művésztelep gyűjteményes kiállításának meg-
nyitójáról a Nemzeti Szalonban.107 A kiállítást a kultuszminiszter képviseletében 
Molnár Viktor államtitkár nyitotta meg, aki Koronghi Lippich Elek miniszteri ta-
nácsos, a művészeti ügyosztály vezetője kíséretében érkezett. A Szalon előcsarno-
kában az igazgatóság fogadta őket, valamint Szterényi József államtitkárt, Bárczy 
István budapesti főpolgármestert, Forster Gyulát, a Képzőművészeti Társulat alel-
nökét, Kammerer Ernő miniszteri tanácsost, a Szépművészeti Múzeum igazgatóját, 
Györgyi Kálmánt, az Iparművészeti Társulat igazgatóját és Radisics Jenő miniszteri 
tanácsost, az Iparművészeti Múzeum igazgatóját és még sok más jeles alakját a kor 
művészeti-múzeumi életének. A vendégek elismeréssel szóltak a kiállított művek 
művészi értékéről és a rendezés bámulatos voltáról.

A  kiállítás kapcsán olvashatunk ismertetést az országos szakfolyóiratban, a Ma-
gyar Iparművészetben, reagál a kiállításra a Nyugat, a Vasárnapi Újság, a Magyar 
Nemzet, Huszadik Század és a Hét is.108 Ez az egyetlen olyan nagy kiállítás, ahol a gö-
döllőiek együtt mutatkoztak be. A kiállítás katalógusa máig fontos a kiállított tárgyak 
azonosításának lehetősége szempontjából, valamint a művészettörténet az ott kiállító 
művészeket sorolja egyértelműen a gödöllői művésztelep tagjai sorába. Az 1909-es 
kiállítás megváltoztatta a község és a kolónia tagjainak viszonyát. A következő évek-
ben több hírt, értesítést találunk a helyi sajtóban is a művészek életéről, kiállításairól.

A szövőiskolától függetlenül az 1909. év előtt is olvashattunk a gödöllői művé-
szekről és a művésztelep gödöllői kapcsolatairól rövidebb, de fontos híreket a helyi 
lapokban és Körösfői-Kriesch levelezésében egyaránt. 1906-ban a Gödöllő és Vidé-
ke, május 10-én a „Hírek” rovatban tudósít: „Ruskinról s az angol praerafaelitákról. 
Ily cím alatt adta ki pazar kiállítású kötetben a ’Műbarátok köre’ Kriesch Aladár 
gödöllői mesterünk négy nagyérdemű előadását műmellékletekkel”.109

1908-ban az eddigi szakirodalom által nem ismert szabadakadémia megnyi-
tásáról olvashatunk Körösfői-Kriesch Koronghi Lippichnek írt levelében. A  hír 
érdekes Gödöllő helytörténete szempontjából is, hiszen Gödöllői Szabad Akadé-
mia a neve, és egy gödöllői család, Furulyásék házában nyílt meg. A levélben egy 
festészeti-rajzoktatási akadémiáról lehet szó, amit eddig még nem azonosítottunk 
a gödöllői művésztelepen.110 1910-ben a Nőegyleti bálról szóló rövid hírben érte-

107 Hírek. A gödöllői tárlat. GV 1909. szept. 26. 3. 
108 Petrovics Elek: A gödöllői telep kultúrtörekvéseiről. MI 1909. 5-26.; Beck Ö. Fülöp: A gödöllőiek. Nyugat, 

1909. II: 527–529.; A gödöllőiek kiállítása. Vasárnapi Újság, 1909. 40. szám 836. képek: 837–838., Bölöni 
György: Gödöllőiek. Magyar Nemzet, 1909. szept. 24.; Lengyel Géza: A gödöllőiek. Huszadik Század, 1909./
II. 301–306.; Tövis [Rózsa Miklós]: A gödöllőiek. Hét, 1909. 635–636. 

109 Hírek. Ruskinról és az angol praeraff aelitákról. GV 1906. máj. 10. 2. Pontosan: Kriesch Aladár: Ruskinról s 
az angol praerafaelitákról. (A Műbarátok körében tartott előadás.), Ruskin művészi hitvallása. II. Morris és 
reformtörekvései. III. A praerafaelita kör irodalmi működése., IV. A praerafaelita képírók. Budapest, 1905. 

110 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1908. nov. 11. OSzK Kézirattár 1927./37. 
106. „A gödöllői szabad akadémia most hétfőn nyílt meg Furulyásék házában. Egyelőre három rendes nö-
vendéke van, kik nagy kedvvel dolgoznak: Mihály, Remsey és Frey Vili. Mihályék szüleivel úgy egyeztünk 
meg, hogy azon a pénzen, amit nekem fi zetne, tartjuk a szobát és a modellt.”
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Mi csak megpendítettük az eszmét, amely érdemes arra, hogy vele foglalkoz-
zanak.” 105

A kéznyújtás válaszra talált, ezt olvashatjuk Körösfői-Kriesch Aladár alábbi le-
veléből. A új községháza megnyitása után pedig találkozhatunk az „igazi gödöllői 
tárlatokról” szóló híradásokkal is. A következő lapszámban olvashatjuk Körösfői-
Kriesch Aladár válaszát:106

„Múlt számunkban ’A gödöllői művésztelep’ cikkre válaszul kaptuk a következő 
sorokat: Gödöllő, 1909. okt. 31.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Engedje meg, hogy becses lapjának ama cikkére, mely reánk, művészekre vo-

natkozik, néhány sorban refl ektáljak:
Ebben az országban, ahol éppen kulturális téren annyi a tennivaló s a legcseké-

lyebb dolog keresztülvitele két-háromszor annyi erőfeszítésbe kerül, mint a művel-
tebb nyugaton, az embernek nagyon kell gazdálkodnia úgy idejével, mint erejével, 
ha idő előtt letörni nem akar.

Távol áll tőlünk, hogy mi éppenséggel el akarnánk zárkózni Gödöllő és annak 
érdekei elől. Ha valaki valamely kérdésben, amelyhez értünk, községünk érdeké-
ben hozzánk fordul, mi a legnagyobb készséggel meg fogjuk tenni mindazt, ami 
tőlünk telik.

Szívesen látunk műtermeinkben bárki idegent, aki munkálkodásunk iránt ko-
molyan érdeklődik, – de csak vasárnap. A hét többi hat napja a munkának van 
szentelve.

De nem kívánhatja senki sem tőlünk, hogy időnket elforgácsoljuk sok egyéb, a 
külföldre vagy a fővárosnak szóló munkánk rovására.

Csak mellesleg jegyzem itt meg, hogy midőn szövőiskolánk megalakult, a köz-
ségi tanácstól mint egyedüli segélyt, néhány öl tűzifát kértünk télire. Ezen kérésünk 
azonban elutasíttatott.

Azt az ideát, hogy mi Gödöllő közönségének is bemutassuk munkálkodásunk 
egy részét kiállítás alakjában – elvben csak helyeselni tudom. Keresztülvitele talán 
akkor lesz lehetséges, ha majd, végre-valahára, az állam budget-jéből kikerül az új 
állami szövőiskola épületéhez szükséges összeg.

Ennek az épületnek lenne akkor egy nagy terme, amelyben kiállítást is lehet 
rendezni, s ebben a teremben szándékozunk majd művészi és kulturális kérdések-
ről felolvasásokat, esetleg zeneestélyeket tartani – amelyekre azután meghívnók 
Gödöllő érdeklődő közönségét is.

Ekkor aztán remélhetőleg létre fog jönni az a kapcsolat a gödöllői közönség 
között és mi közöttünk, amelyre mind a két félnek egyformán szüksége van.

E pár sor közlését kérve maradtam kiváló tisztelettel:
Körösfői-Kriesch Aladár”

105 A gödöllői művésztelep. GH 1909. okt. 31. 2. 
106 Múlt számunkban „A gödöllői művésztelep” cikkre válaszul kaptuk a következő sorokat. GH 1909. nov. 7. 2.
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Örömmel ad hírt a Gödöllői és Vidéke 
1910. október 6-i számában a gödöllői si-
kerekről, miszerint: „A  bécsi nemzetközi 
vadászati kiállításon hors concours okleve-
let nyertek: gödöllői m. kir. erdőhivatal, Kö-
rösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Mihály 
Rezső, Romsey Rezső (sic), Undy Carola 
mindannyian gödöllői lakos festőművészek, 
a művészkolónia tagjai.” 118 Itt már együtt 
említi a gödöllői sikereket.

Nagy Sándor visszaemlékezésében ír ar-
ról, hogy „Sidló Ferenc az édesanyja révén, 
aki itt töltötte özvegysége napjait, szintén 
körünkbe jutott”.119 Dr. Undi Flóra családi 
visszaemlékezésében olvashatunk Sidló Fe-
renc családjáról és Gödöllővel való kapcso-
latáról, eszerint a szobrászművész külföldi 
tanulmányútjait megszakítva a nyarakat 
Gödöllőn töltötte édesanyjával.120 A  Gödöl-
lő és Vidékében olvashatunk Undi Carlával 
történt házasságkötésükről 1911-ben, mint helyi szobrászművész és festőművész 
házasságkötéséről.121 Először júniusban hírt ad Sidló Ferenc szobrászművész és 
Undi Carola Anna festőművész eljegyzéséről, majd júliusban „Schidló” Ferenc 
szobrászművész és „Undy” Carola festőművésznő házasságkötéséről. A házasság-
kötéssel kapcsolatos érdekesség, hogy a tanúk Raáb Ervin és Bende Andor voltak, 
akik ebben az időben gödöllői lakosok. 
Raáb Ervin festőművész, Bende Andor 
és neje részt vett a szövőműhely meg-
nyitásakor a vendégek fogadásánál. 
Bende Andor gödöllői lakos volt, és a 
vasútnál mérnöki beosztásban dolgo-
zott. A névhasználat érdekessége, hogy 
Undi Carlának a második neve Anna, 
valamint dr. Undi Flóra tanulmányából 
tudhatjuk, hogy Sidló Ferenc ősei való-
jában a Schidló írásmódot használták. 
Az  ifj ú pár még egy esztendeig élt Gö-

118 Hírek. Kitüntetések. GV 1910. okt. 6. 3. 
119 Dr. HOVHANNESIAN E. 1933. 187.
120 Undi Flóra: Visszaemlékezések a Sidló Ferenc-Undi Carla képzőművész házaspárra és családjukra. Buda-

pest, 2009. Kézirat. 20. GVM A 2011.60.1.
121 Hírek. Hymen. GV 1911. jún. 22. 2. és Hírek. Hymen. GV 1911. júl. 9. 3.

Körösfői-Kriesch Aladár családjával 
a megrendelt Medvevadászat című 
festmény előtt. Fotó: Balogh Rudolf

Sidló Ferenc és Undi Carla
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sülhetünk arról, hogy a bálon élőképek lesznek 
bemutatva, amelyeket Körösfői-Kriesch Aladár 
tervez, és ő fogja rendezni is azt.111 A Gödöllői 
és Vidéke 1910. február 13. és február 17-i szá-
mában Zempléni Árpád könyvének ismerteté-
sével találkozunk,112 egy korábbi lapszámban 
házasságkötését jelzik,113 és a lap munkatársa-
ként nevezik meg. Tudjuk, hogy Zempléni leve-
lezésben állt a gödöllői művészekkel, és a Nagy 
Sándor-ház művészeti hagyatékában van egy 
róla készült portré is.114 

1910. május 7-én nyílt meg a bécsi nem-
zetközi vadászati kiállítás. 1910. május 10-én 
ad hírt a Gödöllő és Vidéke a kiállításról.115 Itt 
olvashatjuk, hogy Gödöllőnek külön csoportja 
van, amelynek kiállítását Pirkner Ernő magyar 
királyi erdőtanácsos és Rajtsán János magyar 
királyi főerdőmérnök rendezte. „Az emeleten van Ő felségének a különterme, ahol 
is leginkább a szebbnél szebb vadkanagyarok tűnnek fel. Ezek közt is különösen a 
legutoljára, 1904. november 25-én Valkón a ’Harmincas hányás’ nevű erdőrészlet-
ben, Őfelsége által lőtt vadkan agyara tűnik szembe, amelynek párja nincs az egész 
kiállításon.” A cikk érdekessége, hogy a gödöllői művésztelep alkotóiról nincs szó 
benne, annak ellenére, hogy az iparművészeti szaklap 116 szinte ugyanekkor számol 
be a kiállításról, ahol jelzi a magyar, különösen a gödöllői művészek remek mun-
káját: „A kiállítási biztos és a kiállítási bizottság a hazai művészek és iparművészek 
egész gárdájával szövetkezett, hogy a pompás trófeáknak s a magyar természet 
gazdag ajándékainak ünnepi színt és hangulatos környezetet adjon. Művészet és 
természet karöltve jelenik meg a kastély belsejében.” A kiállítást egy főúri vadász-
kastély formájú épületben rendezték be, melynek színes üvegablakait Nagy Sán-
dor tervezte, a lépcsőházat pedig Körösfői-Kriesch Aladár két óriási, nyolcméteres 
festménye díszítette, az egyik 17. századi sólyomvadászatot, a másik egy medveva-
dászatot ábrázol. A medvevadászatról készült képének vázlata előtt családjával álló 
művészt lefényképezte Balogh Rudolf. Erről ismerünk reprodukciót,117 valamint 
mindkét műről vázlatokat, egy magántulajdonban lévő vázlatkönyvben. 

111 Nőegyleti bál. GV 1910. jan. 20. 3.
112 Hírek. Turáni Dalok. GV 1910. febr. 13. 2. 
113 Hírek. Hymen. GV 1901. szept. 29. 2.
114 Nagy Sándor: Zempléni Árpád. Nagy Sándor-ház, Gödöllő ltsz. M. 822.
115 Hírek: Gödöllő Bécsben. GV 1910. máj. 15. 5.
116 Sz. G.: Iparművészetünk a wieni vadászati kiállításon. MI 1910. 222–223. 
117 FARKAS ZS. 2003. 227. 

Nagy Sándor: Zempléni Árpád
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tember közepén tartja esküvőjét szépséges menyasszonyával, a Lipótváros leggazda-
gabb hölgyével, Krausz Lilivel, Wahmann Renée asszony leányával.” 128

Körösfői-Kriesch Aladárt ebben az évben a Nemzeti Szalon alelnökének ne-
vezték ki, „kartársai ezen kitüntetése igaz érdemeket jutalmazott” – kommentálta 
az újság.129 Egy későbbi számból értesülhetünk arról, hogy művészeink egy fres-
kópályázaton vesznek részt, amelyet a kassai Szent István kápolna északi falának 
díszítésére írtak ki.130 Ez további kutatásra ösztönző hír, mivel nem tudunk ilyen 
pályázatról. Érdekes lehet a vázlatok beazonosításánál.

A gödöllői művészek országos sikereiről is olvashatunk a helyi sajtóban. A Gö-
döllői Hírlap 1912. május 12-i számában Nagy Sándor és Raáb Ervin kitüntetéséről 
adnak hírt.131

A  Gödöllői Hírlap december 7-én Körösfői-Kriesch A  művészet és az élet cí-
mű előadására invitál a községháza tanácstermébe,132 az előadás a Good Templar 
rend gödöllői „Józan Ész” páholyának rendezésében zajlott. A  Jó Templomosok 
rendje eredetileg az Egyesült Államokban alakult 1851-ben, majd 1869-ban már 
Angliában is jelen volt. 1901-ben létrejött a magyar rend is, melynek fő feladata az 
alkoholizmus elleni küzdelem. 1911-ben a rend tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében tanácskoztak a tennivalókról és ünnepelték tízéves évfordu-
lójukat. Az életreformot hirdető csoport tevékenysége a szabadkőműves páholyok 
betiltásáig tartott. Csak korai szakaszában volt jellegzetes szabadkőműves páholy, 
majd megreformálták. A századfordulón volt a legnagyobb létszáma – 350 000 fő 

– az Egyesült Államokban. Ma az International Order of Good Templars harcol az 
alkoholizmus és a kábítószerek ellen.

A rend megalakulásáról olvashatunk a helyi sajtóban.133 A rend programjához 
jól illeszkedik a művészek életvezetése. A  december 15-i lapszámban közlik az 
előadás szövegét.134 Már több helyen megjelent Körösfői-Kriesch eszméinek ösz-
szegzése, ez az elhangzott előadás rövidített, de hatásos vázlata, melynek utolsó 
két szakaszát érdemes újraolvasni:

„És amikor a művészetet fejleszteni igyekezünk, vissza kell térnünk a szépművé-

128 Hírek. Hymen. GV 1912. márc. 21. 2.
129 Hírek. Kriesch mester – a Nemzeti Szalon alelnöke. GV 1912. márc. 21. 3.
130 Hírek. Freskópályázat. GV 1912. máj. 16. 2.
131 Hírek: Kitüntetett gödöllői művészek. GH 1912. máj. 12. 3. A Magyar Akvarell és Pasztellfestők díjaiból 

Nagy Sándor a vízfestészetre 300 forintot, Raáb Ervin pedig a pasztellre 500 forintot nyert. 
132 Előadás. GH 1912. dec. 7. 1. 
133 Hírek. Alkoholellenes értekezlet. GH 1912. szept. 1. 2. Itt tudhatjuk meg, hogy a magyarországi független 

Good Templar rend Igaz út páholya az elmúlt vasárnap tartotta meg második értekezletét, melynek ve-
zérszónoka Kádas Ignác volt. Szabó Krisztina Anna írja le, hogy Kádas Ignác gödöllői zsidó tanító volt a 
Kriesch gyerekek házitanítója. (SZABÓ K. A. 1999. 134.). Hírek. A „Józan ész” páholya. GH 1912. okt. 13. 
2. „Az elmúlt vasárnap a magyarországi független Good Templair (sic) rend Gödöllőn is létesített egy alko-
holellenes célú páholyt, amely a „Józan ész” címet nyerte el… A közönség sorában ott láttuk az elöljáróság 
részéről Kiss Ferenc főjegyzőt, továbbá a gödöllői festőművész kolónia, amelynek tagjai közül többen szin-
tén absztinensek, szintén képviseltette magát, ott láttuk Körösfői Kriesch Aladárnét, Juhász festőművészt 
satöbbi. (…) A páholy elnöke, illetve főtemplara Kádas Ignác gödöllői tanító lett.”

134 Művészet és élet. GH 1912. dec. 15. 1. 
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döllőn egy Erdő utcai házban, majd Budapest-
re, a Százados úti művésztelepre költöztek.122 

Érdekes adalék a gödöllői művész telep ku-
tatáshoz a Gödöllő és Vidéké ben 1911. június 
9.-én megjelent „Adókivetés”, amely az akkor 
Gödöllőn élő művészek nevét és adótételeit 
is felsorolja: Belmonte Leó (50 korona), Ju-
hász Árpád (20 korona), Frecskay Endre (20 
korona), Körösfői-Kriesch Aladár (35 koro-
na), Nagy Sándor (30 korona), Raáb Ervin (12 
korona), Sidló Ferenc (10 korona) és Undy 
Carola (sic) (10 korona).123 A  III. osztályú 
keresetadóról megjegyzi az újság, hogy „Ma-
gyarországnak ez a legigazságtalanabb adója, 
mert a szegény, de intelligens középosztályt 
sújtja”, amit a település igyekezett valamelyest 
könnyíteni „arányosítás”-sal. Az  1914-es lis-
ta 124 e felsorolt nevek közül Sidló Ferenc és 
Undi Carla nevét már nem tartalmazza, és no-
ha felsorolja Juhász Árpád  nevét, egy korábbi 
lapszámban 125 értesít a halálhíréről. A kereset-
adó az 1914–1916 közötti évekre vonatkozott: 
Belmonte Leó (60 korona), Juhász Árpád (– 
korona), Frecskay Endre (– korona), Körösfői-
Kriesch Aladár (40 korona), Nagy Sándor (30 
korona), Raáb Ervin (20 korona) tételeit közli.

1912-ben Undi S. Mariska freskókkal díszíti 
a budapesti Népszálló ebédlőjének falait , erről 
is olvashatunk a helyi sajtóban, részletes ismer-
tetéssel.126 Majd a művésztelep egy kevésbé 
kutatott tagjának házasságkötését így írják le: 

„Fontenay vicomte,127 ki hosszabb időt töltött 
a múlt évben Gödöllőn, mint az itteni művész 
colonia tagja, jelenleg Parisban időzik és szep-

122 Undi Flóra: Visszaemlékezések a Sidló Ferenc – Undi Carla 
képzőművész házaspárra és családjukra. Budapest, 2009. 
Kézirat. 16., 20. GVM A 2011.60.1.

123 Adókivetés. GV 1911. júl. 9. 2–3. 
124 Adókivetés. GV 1914. aug. 30. 4.
125 Hírek. Halálozás. GV 1914. jún. 7. 3.
126 Hírek. Magyar freskók. GV 1912. febr. 25. 2.
127 Zichy István gróff al jött Gödöllőre Fontenay Charles Vicomte, 

a francia főkonzul fi a. HOVHANNESIAN E. 1933. 187. 

Undi S. Mariska freskókkal díszíti a 
budapesti Népszálló ebédlőjének falait 

(1912)
fotó: Székely Aladár

Juhász Árpád (1863–1914)
fotó: Singer Sára
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Koronghi Lippich Elek, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Osz-
tályának vezetője nyugdíjba vonult.142 Barátai eladó gödöllői házat kerestek számá-
ra. A neki írt levelekből kiderül, hogy mely környéket és milyen házakat tartottak 
a művészek megvásárlásra érdemesnek. „A beküldött címek közül kettő nem va-
lami kellemes helyen van – a Rákoczy utcán és a Gizella utcán. A Teghze utcán 
is nagyon félreeső, de nem láttam még őket. Az Erdő u. 10. nem villa, parasztos 
ház, – de nagyon alkalmatosnak gon-
dolnám számodra a közvetlen balol-
dali szomszédomat, özv. Neszveda 
őrnagyné házát. Új és jó, a kert kö-
zepén áll, ha emlékszel reá – a telek 
akkora, mint az enyém.

Úgy tudom, 24 000 koronát kér érte, 
esetleg enged belőle.” 143 „A Küry ház 
az Erdő u. sarkán szintén nagyhamar 
eladó lesz, az Őrnagyné háza jó 
Aladárék mellett, igen alkalmasnak 
látszik kívülről, de belül valami két-
ségbeejtő ostobán van elgondolva. És 
egy pár évig még nem szabad elfelej-
teni, nagyon zajos szomszédság volna 
a sok kis gyerek, akik bizony elég sza-
badon üvöltenek.” 144 Itt Nagy Sándor 
Körösfői-Kriesch Aladár gyermekeire 
céloz. „Sok egyéb villácskában és há-
zikóban jártam tegnap, de olyat, mint 
ez a Teghze és Podmaniczky utcán, 
ilyet egyet sem. Ennek a kilátása, fek-
vése, mind materiája elsőrangú, sőt… 

– csak hát erre sok a vevő. Az ebédlő 
faburkolatos gerendázata gyönyörű 
munka, és a veranda egy olyan tavaszi 
és őszi napfürdőző hely, amilyet csak 
képzelni lehet. Egy baj, hogy nagyon 
messze van tőlünk.” 145 A levelek alap-
ján146 nemcsak a művészek ízléséről 
kapunk információkat, de képet kap-

142 A részletekről bővebben olvashatunk: JURECSKÓ L. 1982. 9-33.
143 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1913. márc. 29. OSzK Kézirattár 1927./37. 142. 
144 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő 1913. ápr. 1. OSzK Kézirattár 1927./37. 49.
145 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1913. aug. 3. OSzK Kézirattár 1927./37. 55.
146 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. h. n., d. n. OSzK Kézirattár 1927./37. 50.

Nagy Sándor dátum nélküli levelének melléklete146

Nagy Sándor 1913 augusztus 3-án írt 
levelének melléklete145
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szet egyszerű motívumaira. A mi országunk e tekintetben, szemben a nyugati or-
szágokkal, elég gazdag. Különösen Erdélyben, Kalotaszegen, Torockón, Kövesden 
vannak még a népművészetnek olyan jelenségei, melyből a modern művész sokat 
tanulhat. Az ő házaik, cserepeik, kancsóik, hímezéseik, vagy az az egyszerű szer-
szám is, melyet a vőlegény régi szokás szerint menyasszonyának farag, művészi 
becsű. A hol ezt a művészi érzést látjuk az életben, ott a társadalomban, a népben 
van még életképesség, annak haladását még remélhetjük.

Mindezzel azt akartam mondani, hogy e művészet valódi szükséglet, mely nél-
kül el nem lehetünk. De a művészetet ne csak egyedül a múzeumokban, képekben, 
szobrokban keressük, hanem keressük az élet minden jelenségében. Akármilyen 
természeti jelenséget nézzünk, az művészetet nyújt, és az a magyarázata annak, 
hogy a természeti szép vizsgálatakor is bizonyos lelki harmóniát érezünk, amely 
lelki harmónia a lényege a művészetnek is. Ezt pedig a tudás, nem valami elvont 
matematikai képletek, hanem benső érzés diktálta nekünk.

A művészet maga az élet! A művészetet ne csak emberi alkotásokban, hanem az 
egész életben keressük és így fogjuk megtalálni életünk harmóniáját és szépségét.”

1913-ban egy képaukciót rendeztek a gödöllői Kaszinó nagytermében, melynek 
érdekessége, hogy itt Frecskay Endre festőművész állított ki nagyrészt gödöllői utca 
és tájrészleteket megörökítő képeket.135 A helyi kritikus úgy vélte, hogy e képek ol-
csók s így ritka alkalom kínálkozik a közönségnek a lakások művészi dekorálására. 
Ugyanebben az évben hírt adnak Undi S. Mariska festőművésznő és dr. Boér Jenő 
házasságáról is,136 mely házasság rövid életű volt.137 Az 1913. év végén olvashatunk 
a gödöllőiek Műcsarnok-beli tárlatáról,138 ahol az újságíró kiemeli Zádor István és 
Frecskay Endre Gödöllőt ábrázoló műveit. Újdonság, hogy Zádor Istvánt 139 gö-
döllői művészként említi. Megerősíti ezt egy későbbi lapszámban olvasható hír is, 
miszerint a fentebb említett Műcsarnok-beli tárlaton a király a budai királyi palota 
részére vásárolt tíz képet. „E képek között van Zádor István, a gödöllői művészko-
lónia előkelő tagjának gyönyörű alkotása az ’Ebédlő csarnok a gödöllői kastélyban’ 

– is.” 140 További kutatásra érdemes ez a hír is, mivel jelenleg nem tudunk Zádor Ist-
ván és a gödöllőiek művészeti kapcsolatáról. A művész festett Gödöllőn, ismertek 
a királyi kastélyról készült festményei.141

A  következőkben érdekes helytörténeti adatokkal találkozhatunk Körösfői-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor és Koronghi Lippich Elek levelezéséből. 1913-ban 

135 Hírek. Képaukció. GV 1913. febr. 9. 3.
136 Hírek. Házasság. GV 1913. nov. 16. 2.
137 Undi Flóra: Visszaemlékezések a Sidló Ferenc-Undi Carla képzőművész házaspárra és családjukra. Buda-

pest, 2009. Kézirat. 9. GVM A 2011.60.1. 
138 Művészeink a műtárlaton. GV 1913. dec. 7. 1. Lakatos Artúrtól – aki csak nyaralni szokott Gödöllőn – szin-

tén van egy szép tájkép: Kastélykert Versailles-ban címmel. 
139 Zádor István (Nagykikinda, Torontál vm. 1882 – Budapest, 1963) A Szolnoki Művésztelep tagja. Kossuth-

díjas festő, grafi kus. Lexikonokban nem szerepel gödöllői kötődése.
140 Hírek. A király vásárlása. GV 1913. dec. 25. 3.
141 Kaján Marianna: A gödöllői kastély enteriőrjei – festményeken I. Gödöllői Hírek, 2010. dec. 3. 
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vésztelep tagjainak felsorolását, ahol is minden esetben többes számmal találko-
zunk, tehát családokról, férfi  és női művésztelepi tagokról van szó. A másik, amit 
észrevehetünk, a község és a művésztelep eleven kapcsolata a szövőműhely mun-
káján keresztül. Egy harmadik, a művésztelepről művészettörténeti szempontból 
fontos információ, hogy Nagy Sándorné Kriesch Laura Gulliver kisasszony című 
grafi kájának készítési időpontja nem volt ismert, így most 1913-ra vagy 1913 
előttre lehet datálni, ami meg is történt a cikk ismeretében a Magyar Nemzeti Ga-
léria grafi kai gyűjteményében.

Az 1914-es év nem sok képzőművészeti eseménnyel gazdagítja a település mo-
nográfi áját, a helyi sajtót alapul véve. Az év elején a sajtó Raáb Ervinné született 
Bethlen Mária grófnő halálát tudatja az olvasókkal, aki 45 évesen hunyt el Gö-
döllőn, és a temetése is itt történt meg, római katolikus szertartás szerint.150 Az év 
júniusában Juhász Árpád halálhírét olvashatjuk.151 Mindketten a művésztelep Gö-
döllőn élő tagjai voltak. A hírek szerint helyben temették el őket.

Az 1914-es évben a gödöllői művészek több országos megbízást kaptak. Részt 
vettek a Céhbeliek első kiállításán, Remsey Jenő és Zoltán a müncheni KÉVE kiál-
lításon szerepelt. 1914 az I. világháború kitörésének éve, és ez az év alapjaiban ren-
dítette meg a gödöllői művésztelep intézményét. Belmonte Leó Franciaországba 
költözik családjával, a fi atal művészek többségét behívják katonának, többen hősi 
halált halnak, és az életben maradottak közül is csak kevesen térnek vissza Gödöl-
lőre. Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor a háború évei alatt a temesvári szeminári-
um kifestésén dolgoznak, 1918-ban Körösfői-Kriesch is hadba vonul.152 A háború 
után Gödöllőre térnek vissza a Remsey-fi vérek, itt él tovább családjával Körösfői-
Kriesch Aladár és Nagy Sándor is, Remsey Zoltán a háborúban szerzett betegségé-
ben hamarosan meghal.

A helyi lapokban a háború eseményeiről, borzalmairól olvashatunk. Fontos fel-
adata a civil lakosságnak a katonák segítése, a vak katonák ápolása, foglalkoztatá-
sa. Az adódó feladatokból veszik ki szervesen a részüket a gödöllői művésztelep 
tagjai. Már a háború elején olvashatjuk a Gödöllői Hírlapban: „Óvjuk katonáinkat 
a meghűléstől. K. Kriesch Aladár festőművész praktikus és nagyon meleg has és 
melltakaró mintákat hozott Gödöllőre, melyeket akár pamutból, akár fl anellből le-
het készíteni. Hölgyeinknek, kik katonáink részére ilyeneket akarnak készíteni, a 
készítés módját és a mintát a gödöllői szövőiskolában (Erdő utca) készséggel meg-
mutatják, s ugyanott lehet anyagot is kapni (fl anellt vagy pamutot) gyári árban. 
Gödöllő nemes szívű asszonyai és leányai kéretnek fel erre a munkára, sok harco-
sunk egészségét, sőt életét menthetik meg ezzel is.” 153 A gödöllői szövőműhely is 

150 Hírek. Gyászrovat. GV 1914. febr. 22. 3.
151 Hírek. Halálozás. GV 1914. jún. 7. 3.
152 Hírek. Kriesch Aladár a harctéren. GV 1918. márc. 24. 1. „Kriesch Aladár a harctéren. Körösfői Kriesch 

Aladár festőművész, mint hadifestő, e héten az olasz harctérre utazott.” Továbbá: GELLÉR K. – KESERÜ K. 
1987. 221 – 222., CSOKONAI – ILLÉS S. (szerk.) 2005. 57. 

153 Hírek. Óvjuk katonáinkat a meghüléstől. GH 1914. szept. 6. 3.
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hatunk arról is, hogy ezekben az években melyek és milyenek voltak Gödöllőn az 
eladó, és egy miniszteri tanácsos számára is számításba jöhető épületek.  

Ugyanebben az évben olvashatunk egy kedves újságcikket Pintyőke címen a 
Gödöllői Hírlapban.147 Magyar Kázmér hírt ad Nagy Sándorné Kriesch Laura Gul-
liver kisasszony című képéről,  amelyet a Nemzeti Szalon kiállításán vásárolt meg 
az országos művásárló bizottság a Szépművészeti Múzeum részére.148 Pintyőkéről 

– akit a képen Gulliver kisasszonyban felismerhetünk –, Nagy Sándor és Kriesch 
Laura kislányáról igen kedve-
sen ír Kázmér bácsi aláírással:

„Szememben az a kép egy 
da rab ka Gödöllőről, a fel-
sőbb, az ég számjához (sic) 
közelebb jutott részből, ahol 
a művészet alkotó ereje és az 
anyai szeretet akadt rá. (…) 
Mikor ugyanis a gödöllői nya-
ralók kerülnek majd szembe a 
képpel, és megilletődve nézik 
a bájos gyermekjátékot, de 
Gulliver kisasszony arcáról a 
szemüket levenni nem tudják, 
hogyan mosolyognak a tépe-
lődésükön, ki az a kisleány, 
ki az a Gulliver kisasszony? 
Aztán majd ha jönnek, milyen mulatságos is lesz az, amint magyarázzák, hogy 
az a kisleány a Nagy Sándorék Pintyőkéje, akit édesanyjával olykor-olykor láttak 
postára menet, a ’Bittó’149 előtt vagy az Erzsébet parkban néha az édesapjával is. 
Hullámos a haja, ragyogó a szemikéje, mosolygós az ajka és szandált csoszogtat az 
ici-pici kis lába!

És olyan jólesik majd az embernek erről a kis teremtésről átszármaztatni a 
gondolatot a szülőkre, a rokonokra, a gödöllői művészkolónia tiszteletre mél-
tó tagjaira. Nagy Sándorék mellett Körösfői-Kriesch Aladárékat, Juhászékat, 
Raábékat, Sidlóékat, Belmontékat keresi föl gondolatunk a maguk sajátos kü-
lön világukban, ahol a művészet az elemük, a népművészetnek pedig párját rit-
kító apostolai. Ez a két tágas, szinte határt nem ismerő birodalom szinte elnyeli 
a polgári szemek elől a mi művészeinket, de útjuk kitör onnan a gödöllői köz-
vetlen érdekek műveléséhez, hogy többet ne említsünk a szövőiskola ügyeinek 
vezetéséhez nemcsak az irányító munka, de a hajtó, az éltető erő közlésével is.”

Az országos gyűjteménybe kerülő kép hírén túl, érdemes megfi gyelnünk a mű-

147 Pintyőke. GH 1913. nov. 23. 2.
148 A mű ma a MNG tulajdonában van. Nagy Sándorné Kriesch Laura: Gulliver kisasszony, MNG ltsz. 1913-1521.
149 Bittó bácsi cukrászdája. Híres volt Gödöllőn a két világháború között, Budapestről is kiutaztak ide fagylaltozni.

Nagy Sándorné Kriesch Laura: Gulliver kisasszony, 
1913 előtt
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okoz. Egyébként, ami az élelmet illeti, az volt minden, a kis kert ontotta (szójabab 
is lett, de csak kevés).” 162

A háború alapjaiban rendíti meg a gödöllői művésztelepet. A Tanácsköztársa-
ság időszakát és az azt követő, a művészeti életben történt változásokat egy külön, 
a kor magyar művészettörténetével foglalkozó tanulmány értelmezhetné. Ebben az 
időszakban a gödöllői művészek nem szerepelnek a helyi sajtóban, és a rendkívül 
szórványosan megjelenő szakfolyóiratokban sem. A sajtó a háború utáni szegény-
séggel, nehézségekkel van elfoglalva.

A fi atal, Gödöllőn letelepedett, ösztöndíjjal ideérkező Remsey Jenő György kö-
ré 1919-ben Gödöllői Művész Egyesület néven művészeti csoportosulás szervező-
dött.163 Az 1919. november 5-én kelt, alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének tanúsága 
szerint korelnök: Remsey Jenő, elnökhelyettes: Remsey Zoltán, ügyvezető művé-
szeti igazgató: Dettár György, helyettes titkár: Sztelek Dénes. Az alapításnál jelen 
vannak még: Pintér István, Rácz Jenő, Kraszt Antal, Mayer Ferenc, Dettár Jenő és 
Dettár István. Az egyesület célja: magyar képzőművészet művelése és fejlesztése, 
magyar tehetségek felkutatása, az egyesület művész tagjai munkáinak bemutatá-
sa, értékesítése kiállítások keretein belül.164 Kiállítási vendégkönyvükből tudjuk, 
hogy 1919 és 1929 között többször is kiállítottak Gödöllőn és több magyarországi 
városban, így Balassagyarmaton 1921-ben, Jászberényben 1922-ben, Kiskunhala-
son 1927-ben és 1929-ben, Békéscsabán165 és Szarvason 1929-ben.166 Bohém Sátor 
címen művészeti hetilapot is közreadtak, amely eredeti kéziratokból és eredeti il-
lusztrációkkal készült. 1926-ból 8 számot ismerünk.167 Ekkor élt Gödöllőn a ké-
sőbb népi iparművészként elismert Sztelek Dénes és fi vére, Sztelek Norbert, akit 
a nagybányai művészek között tart számon a művészettörténet. Sztelek Norbert 
Nagybányára érkezve Budapestet és Gödöllőt nevezi meg tanulóhelyének.168  

A  gödöllői községháza nagytermében 1919. október 12-én megnyílt képkiál-
lításon, művészi aukción is találkozunk a Gödöllői Művész Egyesület tagjainak 
nevével. A  kiállítás külön érdekessége, hogy „Körösfői-Kriesch Aladár festőmű-
vész, a gödöllői művész kolónia feje nyitotta meg lelkes beszéddel” 169. Az  újság-
cikk részletesen beszámol a kiállított képekről, azok darabszámáról és témájáról is, 
Remsey Zoltán, Detári Dettár György és Sztelek Dénes esetében. Ez fontos adalék 
a két világháború közötti gödöllői művészeti élettel foglalkozó művészettörténeti 

162 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. Keltezés nélkül [1917 ősze], OSzK Kézirattár 1927./37. 86.
163 Ide vonatkozó dokumentumok: Dettár György dokumentumai. A Gödöllői Művész Egyesület iratai, 1919 és 

1922 között kézzel írott jegyzőkönyvek. GVM TD 2000.8.1. – TD 2000.13.1-13. és TD 2006. 60.1-13.
164 Dettár György dokumentumai 1921–1922-ből. A  Gödöllői Művészegyesület iratai: alapszabály több pél-

dányban. GVM TD 2006.59.1-6.
165 A Békésmegyei Közlöny az idény legnívósabb kiállításának nevezi a gödöllőiek tárlatát. Békésmegyei Köz-

löny. Békéscsaba, 1929. okt. 2. 2. 
166 A Gödöllői Művész Egyesület kiállítási vendégkönyve, 1919–1927. GVM TD 2000.12.1.
167 Bohém Sátor. Művészeti Hetilap. 1926. GVM TD 2000.13.1-13. 
168 NAGY I. (sorozatszerk.) 1996. 542. 
169 Községi ügyek. Képkiállítás. GV 1919. okt. 19. 1.
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részt vett a katonák segítésében, csuklóvédőket-érmelegítőket kötöttek és szövésre 
tanították a Gödöllőn elhelyezett, vak katonákat.154

A háború évei alatt minden zenei képzésről, zeneiskolai vizsgáról szóló hírben 
találkozunk a művésztelep vezetője, Körösfői-Kriesch Aladár nevével.155 Legtöbb 
esetben az ő műterme ad otthont a vizsgakoncerteknek, és ő maga is bemutatja 
zongoratudását, példát adva ezzel a tanulóknak. Egyik fi a, Gábor is igen tehetsé-
ges zongoristának bizonyult. Ír is erről egyik levelében: „…a gyermekek szörnyen 
nőnek, Béby ezidén érettségizik – fülig van a tanulásban. Dudu, a legnagyobbik fi ú 
már magasabb, mint én – az ötödikbe jár. Gábor, az utolsó előtti, valami muzsikus-
nak készül, mert 7 éves létére már egész csinos kis darabokat komponál.” 156 1916-
ban hírt kapunk B. Undi Mariska ezerkoronás, műbarátok által odaítélt díjáról,157 
majd Jelesen érettségizett úrleány címmel megtudhatjuk, hogy „Körösfői Kriesch 
Margit, a jeles festőművésznek, Körösfői Kriesch Aladárnak leánya az érettségi 
vizsgát jeles eredménnyel tette le.” 158 A  Gödöllő és Vidéke című lapban sem eb-
ben az esztendőben, sem más évfolyamokban nem lettem fi gyelmes hasonló, je-
les érettségiről szóló tájékoztatásra. Az 1917-es év elején ugyanebben a lapban két 
részletben közlik a fi atal, érettségizett leány novelláját Az utolsó legenda címen.159 
Apjuk ismertsége révén a Kriesch-gyerekek is gyakran szerepelnek a helyi sajtóban.

Ebben az évben értesítenek Körösfői-Kriesch Aladár új freskójáról is, ami a 
budapesti Mester utcai kereskedelmi iskola lépcsőházának harmadik emeleti falát 
díszíti.160 „…minden feladatra megérett művészetének újabb tanúsága ez a freskó” 

– állapította meg elismerően az újság. A háborús időkről, a gödöllői, és ezen belül 
is a gödöllői művésztelepi létről álljon itt Nagy Sándor levele Koronghi Lippich 
Elekhez: „Szomorú tél elé nézünk. Ennek a környéknek a termése rossz. Csak 
szalma és apró üres kalászokban az egész termés. És ehhez vagy kétmillió nyaraló, 
amely fölfal, mint a sáskák, egy félmegyényi körzetben mindent” 161 „Téren túlra 
vágott ez a nagy háború, nos ott nincs idő se. Ugyan mit és kinek mutasson az óra? 
(…) De ki tud most utazni? Még Pestig is mit jelent! Hisz a nyáron két és fél millió 
lakosa volt Gödöllőnek. Be is szorultunk a kis kertbe, házba. A  Kriesch nagy-
mama itt volt, tehát be se kellett menni. Dehát az egyformaság nagyon hasonlít 
a nirvánához, amit Schmitt Jenőnk édeskásának nevezett, amiből a sok csömört 

154 „A múlt nyáron az isk. vezetője Frey Rózsa a Gödöllői Méhészeti Gazdaságban elhelyezett vak katonákat 
tanította szövésre és csomózásra és ott szép eredményeket ért el. Jelenleg is számukra a fonalat a M. Kir. 
Rokkantügyi Hivatal vak katonák intézete az iskolával festeti.” Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti 
Iskola Évkönyve, 1915–1916. Szerk.: Nádler Róbert. 30.

155 GV 1915. jún. 27. 3.; GV 1916. jún. 11. 5.; GV 1916. júl. 2. 3.; GV 1917. jan. 7. 2. és 24.; jún. 17. 3.; GV 1918. 
jún. 16. 1.; GV 1918. jún. 30. 1.

156 Körösfői-Kriesch Aladár levele Koronghi Lippich Elekhez. Temesvár, 1915. dec. 3. OSzK Kézirattár 1927./37. 165.
157 Hírek. Díjnyertes gödöllői festőművésznő. GV 1916. márc. 26. 3.
158 Jelesen érettségizett úrleány. GV 1916. jún. 25. 3.
159 Az utolsó legenda I-II. GV 1917. febr. 11. 1. és 8.; febr. 25. 2. 
160 Hírek. Körösfői-Kriesch Aladár új freskófestménye. GV 1917. okt. 28. 1. Az iskola neve ma Szent István 

Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Budapest, Mester u. 56–58. 
161 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. Gödöllő, 1918. júl. 3. OSzK Kézirattár 1927./37. 93.
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mert itt a temetés idejét későn tudták meg. Az Önk. tűzoltó egylet, melynek az 
elhunyt választmányi tagja volt, s még néhány helybeli egyesület volt képviselve a 
temetésen.” 175

Ebben az időben az újság mindössze kétlapos volt, fél hasáb önálló cikk után 
következnek a vegyes hírek, majd egy teljes oldalon hirdetések. Az újság szerkezete 
miatt nem találunk a művészről több vagy másfajta megemlékezést. Még a gödöllői 
művészek II. képtárlatának a községházán megrendezett tárlata is apró hírecskévé 
zsugorodott.176 A négynapos tárlatot kifejezetten a karácsonyi vásár részeként ren-
dezték meg, valószínűleg vásárolni is lehetett ott.177

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP ÁTALAKULÁSA

Körösfői-Kriesch halálának időpontja meghatározza ugyan a gödöllői művészte-
lep működésének záró dátumát, de az ország több pontján élő, a külföldre visz-
szatelepült, külföldön munkát vállaló művészek tartották egymással a kapcsolatot. 
Elsősorban a korábbi években kialakult barátságokat ápolták, nem oldottak meg 
közös művészeti feladatokat. Nem tartottak szoros kapcsolatot, egy-egy baráti le-
vélváltásról, látogatásról, hosszú beszélgetésekről tudunk, amelyek még sok-sok év 
múlva is előfordultak a Gödöllőről elköltözött művészek között. A Gödöllőn élők 
folytatták a művésztelep életszemléleti, néptanítói hagyományait. A Gödöllőn lete-
lepedett Nagy Sándor és Remsey Jenő, valamint Körösfői-Kriesch Aladár özvegye, 
Ujvárossy Ilka a húszas években is szoros barátságban éltek, a háború utáni nagy 
szegénységben is segítve egymást.

A gödöllői szövőműhely tovább dolgozott, ekkor már Körösfői-Kriesch helyett 
Nagy Sándor és felesége, Kriesch Laura irányította. A későbbiekben Remsey Jenő 
feleségével, Frey Vilmával is indított egy háziiparszerűen működő szövőműhelyt, 
majd 1938-ban leányuk, Remsey Ágnes is foglalkozott textiltervezéssel a maga irá-
nyította szövőműhelyében.178

A  gödöllői művésztelep hatására 1920-ban megalakult a Cennini Társaság, 
melyben Körösfői közvetlen tanítványainak nevével találkozhatunk: Diósy Antal, 
Hende Vince és Leszkovszky György, akik szellemi ideáljuknak a trecento mű-
vészetét tekintik. Az 1924–1945 között működő Spirituális Művészek Szövetsége 
alapítói: Remsey Jenő és Remsey Zoltán a Nemzeti Szalonban 1924 októberében 
megrendezett első közös kiállításuk katalógusának előszavában hangsúlyozzák, 
hogy „a művészetben nem a formák s a felületek játékos változását keresik, hanem 
művészi keresésüknek tárgya: az örökéletű emberi lélek. (…) Mi tudjuk, hogy a 

175 Hírek. Kriesch Aladár. GV 1920. jún. 20. 2-3. 
176 Képtárlat. GV 1920. dec. 12. 1. 
177 Képtárlat. GV 1920. dec. 25. 3. 
178 Bővebben: ŐRINÉ NAGY C. 2007
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kutatás szempontjából. A tárlatot sokan látogatták, „…művészi esemény lett volna 
bármely nagy városban.”170 Dicsérték a képek elrendezésnek művészi munkáját is.

1920. június 16-án a művésztelep vezető egyénisége, Körösfői-Kriesch Aladár, 
a fi atal kora óta hordozott betegségében elhunyt. Halálhíréről és temetéséről már 
a halálát követő lapszámban beszámolnak.171 Az  újságíró Körösfői-Kriesch Ala-
dár művészeti nagyságának, eredményeinek hangoztatása mellett Gödöllővel való 
kapcsolatát is kiemeli. „S aminő volt a művészete, olyan volt ő itthon Gödöllőn, 
hova mintegy tíz éve jött lakni 172, megalakítva itt művészi szövőiskoláját, olyan 
volt a magánélete is: egyszerű, jóindulatú, nemes, tiszteletet gerjesztő. Közsze-
retetben állott Gödöllőn, mely már otthonává vált. Itt fejtette ki java működését 
is.” 173 A Műcsarnokban felállított ravatalról teljes részletességgel olvashatunk: „Ra-
vatala a Műcsarnokban volt felállítva s – e hó 18-án du. 4 órakor a művészvilág s 
a gyászoló sokaság nagy részvéte kísérte el utolsó útjára a farkasréti temetőben. 
A kormány képviseletében Haller István közokt. miniszter jelent meg. Az operaház 
énekkara egyházi dalokat adott elő. Az iparművészeti iskola nevében Gróh István, 
a Magy. képzőművészek szöv. nevében Sidló Ferenc, a képzőművészeti társulat ne-
vében Nádor Róbert174, a KÉVE nevében Remsey Jenő, az Iparművészeti Társulat 
nevében Alpár Ignác s a Nemzeti Szalon nevében Déri Béla mondottak a sírnál 
búcsúbeszédet. Gödöllőről csak kevesen jelentek meg nagyszámú tisztelői közül, 

170 Uo.
171 Hírek. Kriesch Aladár. GV 1920. jún. 20. Később 1930. nov. 16-án a GH beszámol Kriesch Aladár sírem-

lékének felavatásáról is. „Kriesch Aladár síremléke. A Céhbeliek Magyar Képzőművészek Társasága folyó 
hó 16-án, délelőtt háromnegyed 10 órakor leplezi le a farkasréti temetőben első nagynevű elnökének, néhai 
körösfői Kriesch Aladár festőművésznek Moiret Ödön szobrászművész által készített síremlékét.” Kriesch 
Aladár síremléke. GH 1930. nov. 16. 3.

172 Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben költözött Gödöllőre.
173 Hírek. Kriesch Aladár. GV 1920. jún. 20. 2.
174 Helyesen: Nádler Róbert.

Détári Dettár György a békéscsabai tárlaton. Háttérben a Gödöllői Madonna. 
Békéscsabai Közlöny, 1929. október 2., fotó: Róna Károly
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kapott Londonból. 100 font sterlingért egy tipikus magyar tájképet kell festenie egy 
angol műgyűjtő részére, ki a művész néhány alkotásának már birtokában van.” 189 
Már az is eredmény, hogy tudjuk, létezhetnek festményei külföldi magángyűjtemé-
nyekben. 1925. november 21-én életének 32. évében meghalt a háborúban meg-
romlott egészségi állapotú Remsey Zoltán, tudhatjuk meg a helyi sajtóból.190

További kiállításokról számolnak még be ebből az időből: „Nagy értékű és 
mindenképpen értékes műtárlat nyílt meg szombaton, e hó 19-én Gödöllőn a 
premontrei főgimnázium egyik termében. Egy fi atal, minden várakozásra feljo-
gosító tehetség, az intézet rajztanára, Fejéregyházy László állított ki 48 db képet.” 191 
Majd egy cikk Dettár György kiállításáról szól, ami a gödöllői községházán nyílt 
meg. Itt is olvashatunk festmény címeket, ami segíthet a korszak gödöllői képeinek 
kutatásában.192 De olvashatunk arról is, hogy a Spirituális Művészek Szövetsége a 
Nemzeti Szalonban műtárlatot rendez, melyen 11 kiállító művész, köztük a gödöl-
lői művészkolónia több tagja: Remsey Jenő, Sztelek Dénes festőművész és néhai 
Remsey Zoltán művei is ki lesznek állítva.193 Ezt a kiállítást már Remsey Zoltán ha-
lála után rendezték, majd 1926 májusában Remsey Zoltán emlékére nyílt kiállítás, 
amelyhez egy kis vezető füzet is készült.194

1926 novemberében Dettár György műveit mutatták be a községháza nagy-
termében,195 1927 januárjában Sztelek Dénes és Szentgáli Tóth Zoltán állít ki 
Budapesten,196 majd márciusban a gödöllői művészek (Dettár, Remsey-testvérek, 
Sztelek, Pintér, Trenovszky, Hegedűs I., mintegy 100 képet, Csikász László néhány 
remek szobrot) állítottak ki a volt adóhivatal öt termében.197 Ebben a hírben egy 
újabb kiállítási helyszínt is megismerhetünk. A  Szépművészeti Múzeum részére 
az állam megvásárolta Dettár György Maros völgye című képét.198 Ugyanitt olvas-
hatunk a művészek Rákosligeten rendezett kiállításáról is,199 majd a kiskunhalasi 
műtárlatukról.200 Dettár György festő- és rajziskolát indít Gödöllőn,201 szeptember-

189 Egy gödöllői művész sikere. GV 1925. máj. 10. 1.
190 Halálozás. GV 1925. nov. 22. 2. „Remsey Zoltán festőművész e hó 21-én életének 32. évében elhunyt. A bol-

dogult jelentős működést fejtett ki, mint a gödöllői művészkolónia tagja. Különösen a tájképfestés terén 
alkotott maradandó műveket, melyek határozottan nyereségei a magyar képzőművészetnek. Özvegyet és 
4 gyermeket hagyott hátra.”

191 Képkiállítás. GV 1925. szept. 20. 1.
192 Műtárlat. GV 1925. dec. 6. 1. 
193 Képkiállítás. GV 1925. dec. 25. 1. 
194 Emlékkiállítás. GV 1926. máj. 2. 1. és Kiállítás. GV 1926. máj. 9. 1.
195 Kiállítás. GV 1926. nov. 28. 1.
196 Kiállítás. GV 1927. jan. 23. 1.
197 Képkiállítás. GV 1927. márc. 27. 1. és Képvásár. GV 1927. ápr. 3. 1.; Képvásár. GV 1927. ápr. 10. 1. 
198 A hírből nem derül ki, hogy az grafi ka vagy festmény. Ma a Magyar Nemzeti Galériában egy festménye 

található, mely a Művelődésügyi Minisztériumtól átvételként került a gyűjteménybe. Adatai: Alföldi táj, 
1925. MNG ltsz. 67.102. GV 1927. ápr. 24. 1.

199 Gödöllői művész sikere. GV 1927. ápr. 24. 1.
200 Műtárlat. GV 1927. máj. 29. 2. 
201 Festőiskola Gödöllőn. GV 1927. júl. 3. 1.
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művészet nem önmagáért van: célja: embertársaink fölemelése.” 179 E szavakkal kö-
zösséget vállaltak a gödöllői művésztelep művészeti nevelési gondolataival.180

A Gödöllő és Vidékében érdekes hírt olvashatunk 1921. március 27-én.181 Csák-
tornyai Zoltán festőművésznek, a gödöllői kolónia tehetséges, érdemes tagjának 
halálhírét. A hír érdekessége számunkra, hogy mint a gödöllői művésztelep mű-
vészét említi, pedig a nagybányai művészek második nemzedékéhez sorolja a 
művészettörténet. Eddig őt nem tartottuk számon a gödöllőiek között. További 
kutatásra érdemes a hír, mivel azt is tudtunkra hozza, hogy „A boldogult 1916 óta 
tagja a gödöllői kolóniának és 1918 óta állandóan itt lakik.” Más erre való utalást 
jelenleg nem ismerek.

A  következő években a Gödöllő és Vidéke hírt ad a fi atal gödöllői művészek, 
a Gödöllői Művész Egyesület helyi kiállításairól.182 Részletes ismertető van az 
egyesületté tömörült művészkolóniáról. Ami „néhány éve, hogy összeverődött” és 

„Egy-két jó nevű művész ember, köztük a kiváló Kriesch mester alapították és sze-
rény eszközökkel nevet, elismerést szereztek és helyet vívtak ki maguknak a hazai 
képzőművészetben. Most tömörültek egyesületbe és vezetőjükké Kálmán István 
nemzetgyűlési képviselőt választották meg.” A résztvevőket is felsorolja a cikk, így 
kiállítottak: Remsey Jenő, Remsey Zoltán, Dettár György, Sztelek Dénes, Pintér Ist-
ván, Rácz Jenő, Bodnár Jenő, Fekete Ella, Varga Mihály és Mayer Ferenc.183 Itt több 
olyan név is van, akinek művészeti tevékenységéről jelenleg nem tudunk semmit. 
A kiállítás rövid ideig tartott, de a lap beszámol arról, hogy a tárlatot augusztus 
16-án meglátogatta „Őfőméltósága”, Horthy Miklós is.184 A kormányzó bejegyzését 
megtaláljuk a kiállítás vendégkönyvében, amit a Gödöllői Városi Múzeum őriz.185 
Hozzátartozik a Gödöllői Művész Egyesület ismertetéséhez, sajtóbeli szereplésé-
hez az is, hogy a Gödöllő és Vidéke felelős szerkesztője, kiadója Nyíry Lajos is tagja 
az egyesületnek, részt vesz a Bohém Sátor lapszámainak szerkesztésében.186

A  Gödöllő és Vidéke egy rövid hírben értesít Körösfői-Kriesch Aladárnak a 
budapesti Belvedere-ben rendezett emlékkiállításáról is.187 A következő években 
többnyire a fi atal helyi művészek tárlatairól tájékozódhatunk. A  lap Művészkiál-
lítás címen hírt ad a gödöllői művészkolónia Balassagyarmaton rendezett kiállí-
tásáról.188 1925. május 10-én beszámol arról, hogy „Dettár György festőművész, a 
gödöllői művészkolónia egyik legszimpatikusabb tagja, egy nagyobb megrendelést 

179 Remsey Jenő: Szecesszió, spirituális művészet. III. rész. Vigilia, 1974. jan. 41.
180 Legújabb kutatások: BENKŐ ZS. 2010 
181 Gyászrovat. GV 1921. márc. 27. 1.
182 Program kiállítás. GV 1921. aug. 7. 1.
183 Gödöllői műtárlat. GV 1921. aug. 14. 1.
184 Gödöllői műtárlat. GV 1921. aug. 21. 1.
185 A Gödöllői Művész Egyesület kiállítási vendégkönyve, 1919–1927. GVM TD 2000. 12.1.
186 Bohém Sátor. Művészeti Hetilap. 1926. 1-8. szám. GVM TD 2000.13.1-13. 
187 Emlékkiállítás. GV 1921. okt. 30. 1.
188 Művész kiállítás. GV 1925. márc. 29. 1.
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Remsey nevéhez köthető.207 1933-ban jelenik 
meg A hajó című színműve, amire szintén re-
agál a helyi lap.208 1935-ben egy a művészi sor-
sokra jellemző hírrel is találkozunk a Gödöllői 
Hírlap Árverési hirdetményeiben, miszerint 
Remsey Jenő és neje háza ellen végrehajtási ár-
verést indítottak.209 Szerencsére a Remsey csa-
lád visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a házat 
végül is sikerült megtartaniuk. Gödöllő városa, 
annak kulturális intézményei kutatják Remsey 
Jenő életművét, képzőművészeti munkásságá-
ról kiállításokkal emlékeznek meg, irodalmi 
munkásságát is összefoglalókban méltatják.210

Az 1931-es Gödöllői Hírlap május 17-i szá-
ma ír a gödöllői művészek sikeres szereplésé-
ről a Nemzetközi Vásáron. Megemlíti nemcsak 
Remsey György gödöllői művészt és az általa 
vezetett műhelyt, illetve az ott készített szebb-
nél szebb szőnyegeket, hanem Holló Mihály iparművészt és az ő vezetése alatt álló 
műhely csinos és praktikus iparművészeti tárgyait is.211 Holló Mihály iparművész 
nevéhez és az általa vezetett iskolához köthető Gödöllőn az 1930-as évek iparmű-
vészeti oktatása. 1932-ben háziipari kiállításon mutatták be az iskolában készített 
munkákat.212 Az ingyenes oktatásnak volt nappali és esti tagozata, mindezek ösz-
szefoglaló néven az iskolán kívüli népműveléshez tartoztak, és célkitűzésüknek 
tartották a magyar nemzeti népművészeti motívumok oktatását azzal a szándékkal, 
hogy a mindennapi használati tárgyakon is elterjedjen alkalmazásuk. Célkitűzése 
volt még az oktatásnak, hogy a fi atal lányok alapvető varrási ismeretet szerezzenek, 
amit eljövendő háztartásukban alkalmazni tudnak majd. Az oktatásban részt vett 
Holló Mihály mellett felesége, Hollóné Hatos Kornélia ipar művész tanárnő, aki 
tankönyvet is írt,213 a máriabesnyői templomról készült egyik ceruzarajzát pedig a 
gödöllői Nagy Sándor-ház gyűjteménye őrzi. Az iskola tanára volt még Nagy Ka-
talin iparművész és Joó Gabriella kézimunka tanár. A helyi lapok Holló Gyuláné 
iparművész polgári iskolai tanár nevét is megemlítik.214 

207 Híreink. „Fáklya”. GH 1933. febr. 19. 3. és Fáklya. GH 1933. nov. 27. 1-2.
208 Hírek. Gödöllői festőművész irodalmi műve. GV 1933. júl. 30. 3. és Hírek. „A hajó”. GH 1933. dec. 3. 3.
209 Árverési hirdetmény. GH 1935. márc. 24. 4.
210 A közelmúlt kutatási eredményei az alábbi művekben olvashatóak: POLÓNYI P. (szerk.) 1985.; G. 

MERVA M. 2007.; G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. – BENKŐ ZS. (szerk.) 2010
211 Gödöllői művészek. GH 1931. máj. 17. 3.
212 A gödöllői háziipari kiállítás. GV 1932. jan. 1. 2.
213 HOLLÓNÉ HATOS K. 1941
214 Híreink. Kiállítás. GH 1933. febr. 19. 3.

Hollóné Hatos Kornélia
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ben Fejéregyházy Lászlónak a premontrei főgimnáziumban rendezett kiállításáról 
kapunk értesítést,202 novemberben az évi karácsonyi képkiállításról tájékoztat a lap, 
itt az eddig megismert nevek mellett Lahocsinszki Sándor helybeli művész neve is 
feltűnik. A kiállítást a községháza nagytermében rendezték.203 Ezek a rövid hírek 
apró részleteikkel, a felsorolt nevekkel, a kiállított művek címeivel, a kiállítások 
helyszíneivel nagyon sok segítséget jelentenek a gödöllői művésztelep második 
nemzedékének még feldolgozatlan művészettörténeti alapkutatásához.

Külön kell szólni a Gödöllői Művész Egyesület vezető egyéniségéről, Remsey 
Jenőről, akinek ezekben az években egyéni, sőt országos jelentőségű művészeti si-
kereiről is értesülhettek a gödöllőiek. 1938-ban nagysikerű egyéni kiállítása volt a 
községháza nagytermében, ahol 30 alkotó év eredményeit mutatták be, „régi és új 
művek, bibliai és történelmi kompozíciók, gyönyörű magyar stílusú gobelintervek, 

– színes ablaktervek az ősmagyar mondakörből, a wagneri zenemondakörből, táj-
képek, életképek” 204 kerültek kiállításra. Az 1940. június 9-én megjelenő Gödöllői 
Hírlap értesít arról, hogy Remsey Jenő nagyméretű történelmi festményt készített 
megrendelésre az országház miniszterelnöki tanácsterme részére. A hármas osztá-
sú festmény Horthy Miklós bevonulását ábrázolja a visszacsatolt Kassára. Az 1943. 
november 21-én megjelenő Gödöllői Hírlapból megtudhatják a gödöllőiek, hogy a 
helyi művészeti életben is jelentős szerepet betöltő, nagy ismeretségnek és megbe-
csülésnek örvendő polgártársuk elkészítette művészeti életének egy igen jelentős 
művét, a budapesti Lónyai utcai református gimnázium hatalmas freskóját, amely-
nek címe: A magyar reformáció szellemtörténete.205 

Remsey Jenő György irodalmi munkássága sem elhanyagolható. 1931-ben 
hosszabb írást olvashatunk Az eszeveszettek című misztériumjátékáról a helyi saj-
tóban, ahol arról is írnak, hogy a korábbi években hírt adtak Tűzrakó című mű-
véről is.206 A  Fáklya című folyóiratról is említést tesz a helyi sajtó, ami szintén 

202 Műtárlat. GV 1927. szept. 25. 1-2.
203 Képkiállítás. GV 1927. nov. 20. 1. és Képkiállítás. GV nov. 27. 2. és Képkiállítás. GV dec. 4. 1.
204 Remsey J. György kiállítása. GH 1938. okt. 2. 2.
205 A Gödöllői Városi Múzeum őriz egy nyomatot az elkészült freskóról. Remsey Jenő György: A magyar refor-

máció szellemtörténete. GVM TD 2011.38.1.
206 Az eszeveszettek. GH 1931. okt. 25. 1.

Remsey Jenő György: A magyar reformáció szellemtörténete, 1943
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szerint 40 nőt foglalkoztatott, Perényi Béla amerikai állampolgár volt az alapítója, 
akiről joggal feltételezhetjük, hogy ugyanaz az ember, akivel Nagy Sándor is üzleti 
kapcsolatban állt. Ezt a kis üzemet Perényi Jenőné, Perényi Béla sógornője vezette, 
és a dolgozat szerint képzőművészek tervezték az itt készülő hímzett gobelineket is. 
A gyapjú nyersen érkezett, amit itt, Gödöllőn festettek be. Bútorhuzatokat hímez-
tek kongréra, gyapjúszállal. A leggyakoribb minta a mákvirág volt, de tájképeket 
is hímeztek a bútorok támlájára. Ez a műhely is dolgozott amerikai megrendelésre, 
olyan nagy mennyiségben, hogy egy új, korszerű hímző műhelyt kellett építeni. Te-
hát Gödöllőn a Teghze utcában volt egy hímzőműhely épület az 1920-as években, 
de erről az iparművészeti műhelyről nem tudtunk. A helyi sajtóban sem fedeztem 
fel erre vonatkozó adatokat. Nagy Sándor Koronghi Lippich Elekhez írt egyik le-
velében találkozunk Perényi sógornőjével: „Kedves Elek, No nézd csak, hogyan 
kapcsolódnak az események: Perényi Béla Newyorki lakós az én társam a textilis-
kolába. Nevezett Perényi Bélának Jenő nevű öccse elvette feleségül Ádám Erzsikét. 
Ezen Erzsike asszonynak a mamája Lippich lány, a te kedves nagynénéd, akivel, ha 
nem is minden nap, de mégis gyakran találkozom, mert sógora részére Erzsike 
asszony intézi a fi nanciális ügyeket az iskolában.” 220 Nagy Sándor ilyen részletes-
séggel ír Perényi Jenőnéről, akinek a nevével a hímzőműhellyel kapcsolatban ta-
lálkoztunk. Nem tudtunk azonban semmit arról, hogy Gödöllőn két Perényi-féle 
textilműhely létezett párhuzamosan.

A  szövőműhely 1920 után is jelentős megrendeléseket kap. Padlószőnyegeket, 
képkárpitokat és faliszőnyegeket készítenek magánmegrendelésekre is, de nagyobb 
állami megrendelésekről is tudunk. 1926-ban a Magyar Országos Levéltár folyosó-
jának függönyeit készítik, 1927-ben az országos cserkészzászlót és leventezászlót 
tervezik és készítik el Nagy Sándorék. Jelentős megrendelés a gödöllői premont-
rei rend ornátusának és dalmatikájának szövése, ami már felhívja a fi gyelmünket 
Nagy Sándor gödöllői munkáira is. A gödöllői szövőműhelyhez kapcsolhatóak el-
sősorban a premontrei megrendelések és a Gödöllői Iparos Ifj úsági Önképzőkör 
zászlaja, ami a Gödöllői Városi Múzeum tulajdona.221 A cserkészszövetség országos 
zászlója 1958-ban került a Magyar Nemzeti Múzeum Zászlógyűjteményébe. 1927. 
szeptember 11-én olvashatunk először az országos levente- és országos cserkész-
zászló avatási ünnepségéről a  gödöllői sajtóban.222 Innen tudhatjuk a tervezés és 
elkészítés pontos évét, és azt, hogy 1927. szeptember 25-én a gödöllői Erzsébet par-
ki sportpályán délelőtt 10 órakor223 adják át a cserkészszövetségnek és az Országos 
Testnevelési Tanácsnak. A zászlóanyai tisztséget Horthy Miklósné vállalta. A követ-
kező lapszámból értesülünk arról, hogy a két zászlót Nagy Sándorné Kriesch Laura, 
lánya, Nagy Pintyő és Vandrák Irén művésztanítványuk készítette. A nehéz fehér 
selyem, fecskefarkas zászló egyik lapján a csodaszarvas monda jelenik meg, a mási-

220 Nagy Sándor levele Koronghi Lippich Elekhez. Dátum nélkül. OSzK Kézirattár 1927./37. 100.
221 Nagy Sándor: GIK (Gödöllői Iparos Ifj úsági Önképzőkör) Zászlaja. GVM ltsz. 2007.2. ŐRINÉ NAGY C. 2007. 119.
222 Országos levente- és országos cserkészzászló avatás Gödöllőn. GV 1927. szept. 11. 2.
223 A cserkészek és leventék országos zászlója. GV 1927. szept. 18. 1.
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Gödöllőn hangsúlyozottan az 1933-as cserkész világtalálkozóra, a Jamboree-ra 
való készülődés részeként jelenik meg ez a fajta iparművészeti képzés, szerették 
volna, ha minél több magyar népművészeti ajándéktárgy készül helyben, így növel-
ve a gödöllőiek jövedelmét.215 Utolsó hírként a helyi lapokban Holló Mihályról egy 
épületbérlési és épülethasználati ügy problémáit ismerhetjük meg.216 Feltehetőleg 
minden iparművészeti oktatási műhely vezetője nehézségekkel küzd az épületek-
kel kapcsolatos ügyintézésben.

NAGY SÁNDOR MŰKÖDÉSE 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Nagy Sándornak külön fejezetet szentelek az országos művészeti életben és Gödöl-
lő társadalmi és művészeti közegében betöltött szerepe miatt. Az első világháború 
után Nagy Sándor nevével találkozunk az országos iparművészeti szakfolyóirat-
ban, de egyre kevésbé tartozik a művészet vezető, irányadó személyiségei közé. 
Körösfői-Kriesch Aladár halála után az ő feladata lesz a gödöllői szövőműhely ve-
zetése, ketten irányítják feleségével, Kriesch Laurával. Ebben az időszakban Ma-
gyarország-szerte nagyon sok háziipari szövőműhely alakul, elsősorban a külföldi 
piac reményében. A gödöllői szövőműhelynek is üzleti vállalkozásként kell boldo-
gulnia, ami különösen nagy feladat elé állítja a művészházaspárt. Nemcsak piacot 
kell találniuk termékeiknek, de a műhely fenntartásához, az alkalmazottak béréhez 
és saját megélhetésükhöz is elegendő tőkét kell termelniük. Kénytelenek Perényi 
Béla Amerikában élő magyar üzletemberrel társulást létrehozni, ami újabb nem 
várt feladatok elé állítja az eddig iparművészeti műhelyként dolgozó szövőműhelyt. 
Nem tudnak megfelelni az óriási mértékű amerikai megrendeléseknek.217

A szövőműhelyhez kapcsolódóan érdekes adalékra bukkantunk a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum Adattárában, az 1980-as Krónikaíró pályázat anyagában218. A közép-
iskolás pályázó, Taskovics Edit A gödöllői hímző címen nagymamájáról, Csombor 
Jánosné Klotz Apollóniáról219 ír. Csombor Jánosné 1905-ben született Gödöllőn, 
majd a négy elemi és a polgári iskola elvégzése után, 1920-ban – mivel más alkal-
mas munkát nem talált – a gödöllői Teghze utcában egy családi házban induló 
hímzőműhelyben kezdett el dolgozni. Ennek a műhelynek, ami a visszaemlékezés 

215 Kézimunka tanfolyam Gödöllőn. GV 1932. szept. 11. 2. és Népművészeti kiállítás. GH 1933. márc. 12. 3. 
216 Községi hírek. Holló Mihály-féle per. GH 1943. aug. 15. 1.
217 ŐRINÉ NAGY C. 2007. 30–40. 
218 Taskovics Edit: A gödöllői hímző. GVM A 89.40.1. Itt szeretném megköszönni Fábián Balázs kollégámnak, 

hogy felhívta a fi gyelmemet erre a dolgozatra. 
219 Klotz Dezsőné Petruska Borbála hívta fel a fi gyelmemet anyósára, Csombor Ilonára, akinek a nevével talál-

kozhatunk az 1920 utáni szövőlányok névsorában. A róla készült Nagy Sándor-grafi ka szerepel In: ŐRINÉ 
NAGY C. 2007. 113. Ő a sógornője a fent említett hímző asszonynak.
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„A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület a járás közönségével karöltve febru-
ár 23-án tartott értekezletén vitéz dr. Endre László főszolgabíró kezdeményezésére 
elhatározta, hogy augusztus havában országos jellegű mezőgazdasági, gépipari, és 
járási jellegű mező-, erdőgazdasági, ipari, egészségügyi, kulturális és művészeti ki-
állítást rendez.” 228 Így kezdődik az 1926-os gödöllői kiállítás története, amely a mai 
napig meghatározza Gödöllőről és a környező falvakról alkotott képünket. A kiál-
lítás fővédnökségét a kormányzó, Horthy Miklós vállalta, ami hozzásegíthetett a 
nagyszabású terv megvalósításához. A kiállítás permanens bizottságának elnökévé 
Nagy Sándor festőművészt választották, aki a képzőművészeti csoport irányítását 
is magára vállalta. A kiállításra elkészült Détári Dettár György gondosan összeál-
lított kiállítási útmutatója229. A tárgymutató óriási segítséget jelent helytörténeti és 
művészettörténeti kutatásainkban. A kiállítás képzőművészeti anyagához fényké-
pekkel illusztrált album is készült, amelynek ismeretében azonosíthattunk több, a 
gödöllői művészteleppel foglalkozó tanulmányban felsorolt művet.230 Ennek kö-
szönhetően vásárolta meg a Gödöllői Városi Múzeum Sztelek Dénes Fehér kecske 
című festményét,231 amelynek fotóját a fent említett albumból ismertük.

A  kiállítás előkészületeiről szóló híradások is sok információval szolgálnak. 
Érdekes az országos intézmények, így a Hadtörténeti Múzeum részvétele, egye-
sületek és szövetségek, egyházak megjelenése a kiállítók között.232 Nagy Sándor 
mellett Magyar Kázmér szerepvállalása is fontos, akinek a házában külön nép-
rajzi kiállítást rendeztek.233 A készülődéshez kapcsolódó hírek között olvashatjuk, 
hogy „a Kormányzóné budai szövőszékén előállított gyönyörű munkáiból enge-
dett át néhányat a kiállításra, József főherceg pedig harctéri emlékeiből, a fronton 
sajátkezűleg készített felvételeiből” állít ki.234 A helyszínekről is ír a Gödöllő és Vidé-
ke,235 de az információt megtudhatjuk a Dettár György által szerkesztett útmutató 
térképéről is. A kiállítás megnyitását országos, utazási szervezések is megelőzték, a 
MÁV és a HÉV kedvezményeket biztosított, menetrendet módosított a kiállításra 
érkezőknek.236 A  kiállítást József főherceg nyitotta meg, és Endre László mellett 
Nagy Sándor mondott köszöntő beszédet.237 Nagy Sándor és felesége is részt vett 

228 Kiállítás Gödöllőn. GV 1926. febr. 28. 1.
229 A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület és a Faluszövetség kiállításának útmutatója. Gödöllő, 1926. au-

gusztus hó 5-10. Összeállította: Dettár György festőművész.
230 Gödöllői művészek albuma. Az 1926. évi járási kiállításon szereplő művészek alkotásaiból készült fotóal-

bum. GVM TD 2006.2.1.
231 Sztelek Dénes: Fehér kecske, 1926 előtt, GVM ltsz. K. 2010.1.
232 A gödöllői kiállítás. GV 1926. júl. 4. 1.
233 Uo. és A gödöllői kiállításon a Kormányzó pár. GV 1926. júl. 25. 1. Magyarország Kormányzója a kiállításon. 

GV 1926. Rendkívüli kiadás aug. 11.1.
234 A gödöllői kiállításon a Kormányzó pár. GV 1926. júl. 25. 1.
235 Kedvezményes jegyek a gödöllői kiállításra. GV 1926. júl. 25. 1.
236 Kiállítás Gödöllőn. GV 1926. aug. 1. 1.
237 Endre László magánlevelezése a Pest Megyei Levéltárban kutatható. Itt találkozunk több Nagy Sándor és 

felesége által Endre Lászlóhoz írt baráti hangvételű levéllel. PML, Endre László iratai. 1911–1945. XIV. 2. 
Magánlevelek. 
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kon a vármegyék címerei és a törvényhatósági városok címerei, melyeket a városok 
maguk hímeztek ki. A leírásokból arra következtethetünk, hogy a leventezászló ha-
sonlóan díszített, mint az országos cserkészzászló. Itt kell megemlíteni a Gödöllő és 
Vidéke Ipartestület zászlóját, amit a hímzett monogramok tanúsága szerint szintén 
Nagy Sándor és felesége készített el közösen Vandrák Irén nevű tanítványukkal.

A  textiltervezés mellett Nagy Sándor komoly feladatot vállalt a Gödöllőn új 
rendházat és gimnáziumot építtető premontrei szerzetesek munkájában. 1925-ben 
elkészítette Hadak útja című alkotását a gimnázium lépcsőházának mennyezeté-
re.224 A szakirodalom festményt, illetve mennyezetfestményt ír, amiből freskóra is 
következtethetünk, de Fényi Ottó gödöllői premontrei perjel szóbeli visszaemlé-
kezése szerint ez egy vászonra festett kép volt, ami a kor épületdíszítésére valóban 
jellemző. Ha a festmény valóban pannó volt, van remény arra, hogy előkerüljön, 
hiszen az épület államosításakor több féltett, többnyire szakrális művészeti díszítő 
elemet a rendhez közel álló emberek elrejtettek. Az isaszegi plébános templomá-
nak homlokzatára helyeztette a premontrei gimnázium két Sidló Ferenc szobrát, 
a B. Hermann József és Szent Imre-ábrázolásokat. A  két szobrot Gödöllő város 
önkormányzata 2000-ben – a Gödöllői Városi Múzeum munkájára támaszkodva 

– restauráltatta a politikai okokból eltávolított szobrok restaurálására kiírt pályáza-
ton nyert összegből. A szobrok ma a premontrei perjelség tulajdonaként a városi 
múzeum állandó kiállítását gazdagítják. 1925-ben csak a gimnázium és a rendház 
épülete készült el, de Nagy Sándor készített egy üvegfestmény-tervet 1927-ben a 
perjelség tervezett kápolnájához.225

Nagy Sándor az 1920-as években szerepet vállalt Gödöllő közéletében is. 1924-
ben részt vett a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület létrehozásában, amelynek 
elnöke lett. Az egyesület intézményes keretei között összejöveteleket, tudományos, 
művészeti és nemzeti kérdésekkel foglalkozó előadásokat rendeztek, megszervez-
ték az iskolán kívüli népművelést, támogatták a hazafi as és klasszikus irodalmat, 
művészetet és iparművészetet. Céljaik közé tartozott a testnevelés, a sport meg-
szervezése is. Az egyesület 400 tagot számlált, a téli évadban minden héten tartott 
egy tudományos előadást.226 Ide sorolhatóak azok a felolvasó ülések is, amelyekkel 
kapcsolatban a sajtó megemlíti Nagy Sándor nevét.227

224 Ybl Ervin: A premontreiek gödöllői főgimnáziuma. MI 1925. 41–53. 
225 Nagy Sándor: Őseink hazára találása. A gödöllői perjelség tulajdona. Az üvegfestményt Nagy Sándor tervé-

nek felhasználásával 1996-ban elkészítette L. Szabó Erzsébet Munkácsy-díjas művész, a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium újonnan épült kápolnájába, Fényi Ottó perjel megrendelésére. 

226 Dr. HOVHANNESIAN E. 1933. 203–204.
227 Felolvasó ülés. GV 1921. dec. 18. 1. (Nagy Sándor március 26-án fog előadást tartani.) Kultúrest. GV 1926. 

jan. 17. 1. (Nagy Sándor január 21-én a Művészetekről fog előadást tartani.) Műsoros estély. GV 1927. ápr. 
10. 1. (Ünnepi megnyitó beszéd) A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület kultúrdélutánjainak sorozatát 
újra megkezdi. GH 1930. nov. 16. 3. („Nagy Sándor festőművész az egyesület elnöke tartja a premontrei 
gimnázium természetrajzi előadótermében, Körösfői-Kriesch Aladár címmel.”) Híreink. GH 1932. jan. 1. 
2. (Január 8-án Nagy Sándor Hogyan festenek az írók címmel fog előadást tartani a premontrei gimnázi-
umban.) Híreink. A Közművelődési Egyesület. GH jan. 17. 2. (Nagy Sándor Mese az Egészélet szigetéről 
címmel tartott előadást, január 8-án.) A hírek szerint 1932. január 8-án két előadást tartott. 
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ború után készítettek hálából azért, amit Vilma királynő a magyar gyermekekért 
tett. Az üvegfestmény terve a Nagy Sándor-ház gyűjteményében megtalálható.251 
A szerző kiemeli még Nagy Sándor művei közül a premontrei gimnázium lépcső-
házának freskóját, továbbá a cserkész- és leventezászló tervezését. Leírja, hogy 
számos kitüntetést kapott élete során munkáiért: iparművészeti nagy aranyérmet, 
állami kis aranyérmet, társulati díjat, Earls Court aranyérmet Londonban, gran-
premio-t Milánóban, 1906-ban. Torinóban 1902-ben gran-premiot, a Céhbeliek 
aranyérmét, Barcelonában aranyérmet 1929-ben, és a Vízfestők díját. Kiérdemelt 
kitüntetés volt Hovhannesian szerint Nagy Sándor kormányfőtanácsosi kinevezé-
se, valamint képzőművészeti főiskolai tanári kinevezése is. 1938-ban készül el Nagy 
Sándor Körösfői-Kriesch Aladár életrajzával, amit hamarosan ki szerettek volna 
adni.252 Talán ugyanarról a Nagy Sándor örökösöktől előkerült kéziratról lehet szó, 
amelynek alapján kiadásra került a Gödöllői Városi Múzeum gondozásában az Éle-
tünk Körösfői-Kriesch Aladárral című könyv, G. Merva Mária szerkesztésében.253

1939 elején is Nagy Sándor kitüntetéséről olvashatunk:254 a „Képzőművészeti 
társulat a Greguss bizottságnak Nagy Sándor személyét hozta javaslatba, aki az 
1938. év őszén a pesterzsébeti plébániatemplom számára elkészítette a Szent Erzsé-
bet szárnyas oltárt.” A díjat 1938 őszén kapta meg. A Kisfaludy Társaság Greguss 
Ágost (1825–1882) íróról, esztétáról, egyetemi tanárról elnevezett, 2000 Korona 
értékű díját hatévenként más műfajban alkotó művésznek ítélték oda.

Nagy Sándor művészetét az 1930-as években több kiváló monumentális festé-
szeti alkotás is dicséri. Pályázati munkáit is számon tartja a művészettörténet ku-
tatás, így ismerünk terveket a szegedi fogadalmi templom falképéhez 1929-ből.255 
Az  elsősorban egyházi megrendelésre, ekkor készült alkotásait ma is láthatjuk. 
Ilyenek a pesterzsébeti, Pacsirta telepi Magyarok Nagyasszonya templom részére 
tervezett freskói és üvegfestményei (1935).256 A pesterzsébeti Szent Erzsébet temp-
lomban a fent említett szárnyas oltár teljes egészében freskóval kifestett környezet-

251 Hovhannesian Eghia leírja a Vilma királynő tiszteletére készült üvegfestmény jeleneteit is. A mű középső 
mezejében Vilma királynőt trónusán ábrázolja, sok kis magyar gyermek virágtömeggel hódol neki, alul két 
mezőben történelmi vonatkozások, az egyiken Rákóczi fogadja a németalföldi követeket, a másikon magyar 
gályarabokat szabadít fel egy holland admirális. Nagy Sándor: Magyar hódolat Vilma királynőnek – üveg-
ablak-terv a királynő hágai palotájának szoborterme részére, 1923–1924. Vilma királynő fogadja a népvi-
seletben hozzáérkező magyar gyerekeket, balra: Ruyter tengernagy 1676-ban kiszabadítja a gályarabságra 
ítélt magyar protestáns lelkészeket, jobbra: holland követek tisztelegnek II. Rákóczi Ferenc előtt az 1704. 
évi ónodi országgyűlésen, felirat: középen Kozma Andor verse holland nyelven, a képek alatt elmosódott 
holland felirat. Nagy Sándor-ház, Gödöllő, ltsz. M. 464.

252 1939-ben jelent meg Dénes Jenő monográfi ája Körösfői-Kriesch Aladárról, ennek is képezhette az alapját az 
említett kézirat. Dénes Jenő jegyzeteiben többször utal Nagy Sándor kéziratára.

253 G. MERVA M. (szerk.) 2005 
254 Nagy Sándor kitüntetése. GH 1939. jan. 22. 3. 
255 A szegedi fogadalmi templom falkép-tervezete, Keresztények segítője. 1929, MNG ltsz. 1930-2174. A sze-

gedi fogadalmi templom falkép-tervezete, Szomorúak vigasztalója, 1929, MNG ltsz. 1930-2176. A szegedi 
fogadalmi templom falkép-tervezete, Angyalok királynője, 1929, MNG ltsz. 1930-2175. Színvázlat a szegedi 
fogadalmi templom falképéhez, 1929, Nagy Sándor-ház, Gödöllő, ltsz. M. 588. Kompozíciós vázlat a szegedi 
fogadalmi templom falképéhez, 1929, GVM ltsz. 86.316.

256 GELLÉR K. 1996
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a kiállítás bemutatásában, több ismert gödöllői előkelőséggel együtt kalauzolták 
József főherceget.238 A lap 1926. augusztus 8-i számában Séta a kiállításon címmel a 
bemutató egyes helyszíneit ismertetik.239 A kormányzó pár látogatásának híradása 
is felér egy részletesebb kiállítási bemutatóval.240

Nagy Sándor Gödöllő sportéletéből is kiveszi a részét, elméleti és gyakorlati 
szempontból egyaránt. Buzdító előadást tart a sportokról.241 A teniszversenyeken 
pedig aktív résztvevőként van jelen.242

A Gödöllői Hírlap utal arra, hogy a Magyarság című lap húsvéti számában két 
teljes oldalon közöl gödöllői reprodukciókat. Több olyan mű címét felsorolja a cikk, 
ami segíthet Nagy Sándor művészeti munkájának teljesebb megismerésében.243 
Megtudhatják a gödöllőiek, hogy Nagy Sándor több képpel szerepel az Országos 
Magyar Képzőművészeti Társulat 1931. évi őszi tárlatán.244 Az  október 25-i lap-
számban Nagy Sándor gyűjteményes kiállításáról olvashatunk Budeus Aladár tol-
lából. A kiállítást a Műcsarnokban rendezték, leírja, több dicsérő mondat mellett, 
hogy Nagy Sándor legutóbbi munkájának, a Horthy Miklós szeretetháznak készí-
tett freskóterve is ki van állítva. (A freskóról bővebbet nem tudunk.) A gyűjtemé-
nyes kiállításon méltó helyet kapott Nagy Sándorné művészete, kiállították Hetzel 
Gézáné245munkáit és tanítványuk, Vandrák Irén „bájosan nőies és határozottan 
költői átérzéssel készült vízfestményei”-t.246

A következő év elején a helyi lapok hírt adnak Nagy Sándor kitüntetéséről. Ma-
gyar királyi kormányfőtanácsosi címet kapott a „képzőművészet terén kifejtett ér-
demeiért”. 247 Majd március 27-én a Gödöllői Hírlap hosszabb összefoglaló cikket 
közöl Nagy Sándor a magyar művészet fejlődésében címmel. Ugyanitt említést tesz 
Nagy Sándor budapesti kiállításáról is.248 A Gödöllői Városi Múzeum gyűjteménye 
őrzi azokat a gratuláló leveleket, amelyeket Nagy Sándor kapott kitüntetése után.249

1938-ban Hovhannesian Eghia, a Gödöllői Hírlap főszerkesztője Gödöllői emlé-
keim című cikksorozatában Nagy Sándorral is foglalkozik.250 Művei közül kiemeli 
a holland királynő fogadótermébe készült üvegfestményt, amit az első világhá-

238 A kiállítás megnyitása. GV 1926. Rendkívüli kiadás aug. 4. 1.
239 Séta a kiállításon. GV 1926. aug. 8. 1.
240 Magyarország Kormányzója a kiállításon. GV 1926. Rendkívüli kiadás aug. 11. 1.
241 A sportokról. Elmondta a Gödöllői MOVE Tenisz Club estélyén Nagy Sándor. GH 1930. júl. 27. 1. 
242 Egy példa a sok közül, ahol Nagy Sándor és a Kriesch-fi úk nevével találkozunk sportversenyeken. Tenisz 

verseny. GV 1926. jún. 27. 1.
243 Nagy Sándor. GH 1931. ápr. 12. 2. 
244 Budeus Aladár: Nagy Sándor művei az őszi tárlaton. GH 1931. okt. 18. 4. 
245 Leányuk, Nagy Laura asszonyneve.
246 Nagy Sándor gyűjteményes kiállítása. GH 1931. okt. 25. 2.
247 Híreink. Nagy Sándor kitüntetése. GH 1932. márc. 20. 2. és Hírek. Kitüntetés. GV 1932. márc. 27. 2.
248 Harangi Lászlóné: Nagy Sándor a magyar művészet fejlődésében; Nagy Sándor a Céhbeliek kiállításán. 

GH 1932. márc. 27. 1-2.; 7. 
249 Gratuláló levelek Nagy Sándornak a kormányfőtanácsosi kinevezéséhez. 1932. GVM TD 2007.127.1-20.
250 dr. Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim. XVII. GH 1938. okt. 2. 1.
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Szovjet gályabörtönének – vette alapul.260 Az előadás a Közművelődési Egyesület 
kultúrdélutánjának volt része. A háború éveiben sem marad közömbös az emberek 
ellen elkövetett gaztettek iránt. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Kriesch Margit 
férjét, a gödöllői Sebestyén Jánost, zsidó származása miatti üldöztetésekor segítette, 
otthonában bújtatta. Sík Sándor piarista szerzetes, költő barátjának is felajánlotta 
segítségét, akkor, amikor a rend, ahová a zsidó származású szerzetes tartozott, nem 
tudta védelmét biztosítani.261

NAPISKOLA

A gödöllői Napiskola kérdése elvezet minket a gödöllői művésztelep egyik tagjá-
hoz, Toroczkai Wigand Edéhez. A  Napiskola elnevezéssel és az épület Gödöllő-
höz kapcsolásával Toroczkai Wigand Ede saját munkáit összefoglaló kötetében, az 
Architecturában találkozunk, amit 1936-ban jelentetett meg a művész.262 A későbbi, 
Toroczkai építészetével foglalkozó irodalmak is ide utalnak vissza, a Gödöllői Nap-
iskola megnevezéssel, Erdei iskola tüdőbeteg gyermekek részére funkció megjelö-
lésével és 1909 körüli tervezési dátummal.263

Toroczkai Wigand Ede 1907-ig élt Gödöllőn, innen Marosvásárhelyre települt, 
ahol 1914-ig maradt, majd Budapestre költözött. Ez önmagában nem zárja ki a 
gödöllői Napiskola tervezésének lehetőségét, de az, hogy a gödöllői épületek közül 
nem tudtunk egyet sem beazonosítani, fejtörést okozott a Toroczkai-kutatóknak. 
A  találgatá soknak, illetve a Gödöllői Városi Múzeumban 2008-ban rendezett 
Th oroczkai Wigand Ede művésze tét bemutató kiállításnak264 köszönhetően, jelen-
legi ismereteink alapján, a gödöllői Táncsics Mihály út 1. szám alatti óvoda épületét 
jelöljük meg a Napiskola sokszor átalakított épületeként.

A  település monográfi ájához kapcsolódó kutatás eredménye, hogy 1932-től 
van adatunk a Napiskola épületéről és intézményéről. Az erdei iskola felavatásáról 
szól az első ide kapcsolódó hír, amelyből megtudhatjuk, hogy 1932. november 
23-án avatták fel Gödöllő legújabb épületét. Toroczkai Wigand Ede „magyaros 
lelkének Sándor Ferenc építész által megoldott pompás vetülete” az épület.265 Ez a 
félmondat talán segít a kései megépítés és a korai tervezés közötti ellentmondás 
megoldásában. Toroczkai Wigand Ede művei között nagyon sok úgynevezett 

„távlati kép” található. Egy ilyen rajz lehetett az alapja Sándor Ferenc építész mun-

260 Érdemes összehasonlítani a Hírek. Nagy Sándor korm. Főtanácsos festőművész. GH 1939. febr. 5. 4. és a 
Hírek. Nagy Sándor előadása. GH 1939. febr. 12. 4. számát, ahol ugyanerről az előadásról van szó, és egy 
francia írót jelöl meg forrásnak az újságíró.

261 Nagy Sándor levelezése. Sík Sándor Nagy Sándornak írt levele, képeslapjai, meghívója. GVM TD 2007.1.1-6. 
262 TOROCZKAI WIGAND E. 1936. 112.
263 GERLE J. – KOVÁCS A. – MAKOVECZ I. 1990. 194–195.
264 A kiállítás a kurátor, Keserü Katalin kutatásaira épült.
265 Híreink. Az erdei iskola felavatása. GH 1932. nov. 27. 2.
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ben helyezkedik el (1937–1941). A  freskófestés komoly fi zikai megterhelés, ezt a 
mester és tanítványa, Vandrák Irén együtt végezte el. 1942-ben tervezi a csornai 
Jézus Szíve plébániatemplom szentély freskóját. A gödöllői Nagy Sándor-ház őrzi az 
ide készített, engedélyezett vázlatot.257 A mátyásföldi plébániatemplom258 szentélyé-
nek üvegfestményeit 79 éves korában tervezte. Bartos Márton plébánosnak írt, Gö-
döllőn, 1948. december 8-án kelt, baráti hangvételű levelében olvashatunk erről.259

„Drága Főtisztelendő Plébánosom,
az idő oly kedvező volt a lelkiállapotomra, hogy 10-es mértékben elkészültem a 

három oltár körüli ablak vázlatával. Most igen jó volna, ha mentül előbb eljöhetnél 
kiválasztani azt a részt, amelyet az eredeti nagyságban felnagyítva olyan állapotra 
rajzolhassam meg, hogy a legfelsőbb szemek is elfogadhassák.

Azóta megkaptam az Atya írását a Vigiliában és úgy találtam, hogy nagyon jó 
és kifogástalanul megírott életrajz. Hogy utolsó parisi sikeremről nem tudott, az az 
én hibám, miért nem mondtam el!

Ez tetőzte be életem utolsó felvonását, amikor régi professzoraim és a Braun 
et Compt. rendes vasárnap délelőttjén kijelentették, hogy a rajzom igazán francia, 
hiszen „ansieuje” voltam az „inkau” iskolának – de kompozícióm olyan, hogy ma 
nem volna hasonkorú fi atal francia, aki ilyet tudna alkotni.

Látod, kedves plébánosom, ilyen emberrel társultál templomod építésére! Te-
hát siess hozzánk és fogadd el gyenge kisebédünket, ne menj máshová, mert Pici 
néni elbúsulja magát.

Siess, siess, míg bensőm jobb része el nem változik és segít, hogy szépet, jót, 
kedveset, templomba valót alkotni tudjunk.

Az egész ház örömmel vár, Sanyika is üvölti, hogy vár. Öreg-öreg Sándor bácsi –
Gödöllő, 1948. december 8.”
A szentély középső üvegablakán felfutó golgota virágos ábrázolással találkozha-

tunk, mellette jobbra és balra Krisztus életének jeleneteit láthatjuk. A templom két 
hosszanti oldalán elhelyezett üvegfestményeket Nagy Sándor pesterzsébeti tanítvá-
nya, Gaál Imre tervezte.

Nagy Sándor politikai érzékenységére vall, hogy a szovjet hatalom, a sztálini 
idők kegyetlenségéről tartott előadást 1939 februárjában, amelyhez egy menekült 
szovjet író, Szokolnievics Iván franciául megjelent írását – Menekültje vagyok a 

257 Nagy Sándor: A csornai Jézus Szíve plébániatemplom szentély freskójának vázlata, 1942. Nagy Sándor-ház, 
Gödöllő, ltsz. M. 526. 

258 Mátyásföld 1939-ben emelkedett plébániai rangra és a felső pestvidéki esperesi kerületbe került, előtte a 
gödöllői esperesi kerületbe tartozott. A mátyásföldi egyház története. Összeállította: Végh Aladár. Budapest, 
2005. 40. 

259 VÉGH A. (összeállította) 2005. 60–61. A levélbe téves olvasatban kerültek be a francia szavak: az „ansieuje”, 
az „inkau”, a „Braun et Compt.” Helyesen: „ancienje” voltam, azaz öregdiákja a „crayon” azaz rajziskolának. 
Gaston Braun, akit Nagy Sándor még Rómában ismert meg, Párizsban később a Braun és Clément repro-
dukciós világcég vezetője lett. Az intézet könyvtártermében vasárnaponként rendszeresen találkoztak az idős 
művészek. Tehát a Braun és Clément szokásos, rendes vasárnap délelőtti találkozójára és az ő ott tett látoga-
tására utal Nagy Sándor levelében. 
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dor volt, majd második férje Puskás 
Tivadar nagybirtokos, a telefon ma-
gyar feltalálója. A Cserna Károlyról 
szóló hírek gyakran inkább feleségé-
ről, úgy is mint Puskás Tivadar volt 
feleségéről szólnak. De találkozunk 
a festőművészről szóló hírekkel is a 
korabeli lapokban. Cserna Károly 
festett a gödöllői önkéntes tűzoltó 
egylet selyem zászlójára szép kivitelű 
szentképeket.272 Ennek a zászlónak 
szegmegváltási listájánál találkoz-
hatunk Kriesch Aladár nevével is.273 
Hírt kapunk Cserna Károly tanulmányútjáról is, tehát mindenképpen számon tar-
tott festőművésze a településnek.274 Nevével a gödöllői királyi kastély festőjeként 
ismerkedhettünk meg a Vasárnapi Újság 1898. november 6-án megjelent számában. 
A  Gödöllőről szóló cikk mellett több, a mai helytörténeti kutatás szempontjából 
fontos festményén tanulmányozhatjuk a kastély belső kialakítását, berendezését és 
a királyi pár használatában lévő, a kastélytól távollévő ingatlanokat.275 

A gödöllői sajtóban gyakran olvasható másik név Molnár Z. Jánosé. 1926 után 
szinte minden évben találkozhatunk kiállításának hírével, amelyre hol a község-
házán, hol pedig a Kaszinóban kerül sor. A kiállításaihoz készült meghívók legtel-
jesebb gyűjteménye talán a Pest Megyei Levéltár anyagában található.276 Ezekből 
arra következtethetünk, hogy minden évben rendezhetett kiállítást Gödöllőn, 
ahol a lapok leírása szerint igen szép csendéleteket, tájképeket és értékes portrékat 
mutatott be nagy sikerrel, megtudható ez a képek eladásának nagy számából is.277 
A Gödöllői Hírlap 1938. október 9-i számában Gödöllői emlékeim XVIII. címmel dr. 
Hovhannesian Eghia ír összefoglalót Molnár Z. Jánosról. Ezt az írást tekinthetjük 
Molnár Z. János művészetének idáig ismert legjobb összefoglalásának.

A  képzőművészeti kiállítások helyszíneinek sorában jelen van a községháza 
mellett a városi Kaszinó is, itt a helyi művészek bemutatása mellett sor kerül galé-
riák, szalonok, műgyűjtők anyagának bemutatására is. A tárlatokon Gödöllő mű-
értő közönsége megismerkedhet a magyar képzőművészet színe-javával. Benczúr 
Gyula, Mednyánszky László, Markó Károly és még sok jeles név, köztük Körösfői-
Kriesch Aladár neve is szerepel a kiállításokon.

272 Hírek. Tűzoltóink zászlója. GV 1906. jún. 17. 3.
273 Gödöllői tűzoltó ünnep. GV 1906. aug. 23. 1-3.
274 Hírek. Tanulmányút. GV 1912. máj. 16. 2.
275 Gödöllő. Vasárnapi Újság, 1898. nov. 6. 780–784.
276 PML Endre László iratai. 1911–1945. XIV. 2. Magánlevelek.
277 Kiállítás. GV 1926. nov. 28. 1., uo. Képkiállítás GV 1927. dec. 11. 1., uo. Képkiállítás. 1927. dec. 25. 1. és 

Képkiállítás. GV 1933. dec. 10. 3.; Képkiállítás. GH 1933. dec. 24. 7., majd Molnár Z. János képkiállítása. 
1937. dec. 5.; Molnár Z. János festőművésznek… GH 1937. dec. 12.

Molnár Z. János kiállítása a Községháza nagytermében
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kájának, és nevezhette 1936-ban 
Toroczkai könyvében művét Gö-
döllői Napiskolának.266 Az épület 
átadásánál ott volt Toroczkai és 
Nagy Sándor is.267 Az iskola a Vö-
röskereszt költségén épült, a Má-
ria Valéria (ma Táncsics Mihály) 
utcában, teljes és „gyönyörű” a 
felszerelése, külön tanítónője 
van és 24 gyermek befogadá-
sára alkalmas. A  megnyitásra a 
hírek szerint 1933 szeptemberé-
nek végén kerül sor.268 1933 decemberében vízvezeték problémák miatt még nem 
működött az intézmény.269 1934-ben a község kezelésébe kerül,270 és 1943-ban 
olvashatunk a 10 éve megnyílt üdülőiskoláról, amit gyógyiskolává minősítenek 
át. Ekkor alakítanak ki egy 20 ágyas fekvőcsarnokot és korszerűsítik az épületet, 
fürdőszobák és WC létesítésével. Mindehhez Horthy Miklósné – akinek a nevét 
viseli az intézmény – és dr. vitéz Endre László támogatásában bíznak. Az épület 
még ezt követően is sok átalakításon ment keresztül, csak egy-egy apró részle-
tében emlékeztet a Toroczkai Wigand Ede által tervezett homlokzatra, amelyről 
ismerünk eredeti fényképfelvételt. 

GÖDÖLLŐN KIÁLLÍTÓ, A MŰVÉSZTELEPHEZ 
NEM KAPCSOLHATÓ MŰVÉSZEK

Külön fejezetet szentelek azoknak a művészeknek és kiállításaiknak, akiknek tevé-
kenysége nem kapcsolható a gödöllői művésztelephez. Lehetett köztük személyes 
kapcsolat, de közös kiállításokon életükben nem szerepeltek, közös alkotó mun-
kákban tudomásom szerint nem vettek részt.

A vizsgált korszakon belül a legkorábban itt élő művész Cserna Károly271 volt, 
aki Máriabesnyőn élt feleségével, Vettel Zsófi ával, akinek első férje gróf Török Sán-

266 KESERÜ K. 2007. 140. A szerző 1933-ra datálja az épületet.
267 Híreink. Az erdei iskola felavatása. GH 1932. nov. 27. 2. 
268 Hírek. Erdei iskola megnyitása. GH 1933. szept. 24. 3. Itt köszönöm meg Fábián Balázsnak, hogy felhívta a 

fi gyelmemet az újságcikkre.
269 Békesség és jóakarat. GV 1933. dec. 24. 2.
270 Hírek. „Horthy Miklósné erdei üdülő iskola. GH 1934. ápr. 22. 3. 
271 Cserna Károly (1867–1944). Festő és illusztrátor. A Mintarajziskola elvégzése után illusztrációkat készített. 

1903-ban festészeti tanulmányútra ment Münchenbe. Hazatérve csendéleteket, arcképeket, valamint akva-
relleket festett. 

A gödöllői Napiskola
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Juhász Árpád: A szentjakabi tó 

Frecskay Endre: Gödöllői tájkép, 1906
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Juhász Árpád: Máriabesnyő 

Körösfői-Kriesch Aladár: Gödöllői kertrészlet, 1910
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Juhász Árpád: A szentjakabi tanya / A szentjakabi tó körül 

Mihály Rezső: Gödöllői kastélyrészlet, 1918 
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Juhász Árpád: Erzsébet királyné park

Nagy Sándor: Zöld ház
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Mihály Rezső: 
Gödöllői parkrészlet 
a Szent János szoborral

Mihály Rezső: Gödöllői kastély, 1909 
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Mihály Rezső: 
Máriabesnyő, 1909 

Mihály Rezső: 
Gödöllő, 1909

410

Gödöllő története II/1. [410]



Sztelek Dénes: A gödöllői jamboree kiállításának kilátótornya, 1933

Sztelek Dénes: Máriabesnyői búcsú
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Nagy Sándor: A haraszti vadászház, 1920 után

Molnár Z. János: Tájkép. A gödöllői Erzsébet-park
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Sztelek Norbert: A Darányi utcai piac, 1932

Dettár György: Részlet a gödöllői határból, 1924
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Sztelek Dénes: Pusztaszentjakab 

Sztelek Dénes: Gödöllő, Pusztaszentjakab
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Hegedűs István: Készül a Gödöllő-Besnyő vasúti bevágás, 1935

Hegedűs István: 
A besnyői kanyar, a vasúti pálya / 

Kiserdői kanyar

Hegedűs István: A besnyői kolostor
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Dettár György: Gödöllői dombság, 1925

Dettár György: A Hamvay-kúria udvara, 1929
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Fejéregyházy László: 
A gödöllői Immaculata szobor, 1943 

Fejéregyházy László: 
A gödöllői Szent Flórián szobor, 1943
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Szentgáli Tóth Zoltán: 
Besnyői táj, 1928

Vályi Nagy Dezső: 
Blaha Lujza egykori 

gödöllői kertjének részlete 
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